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 טוטיטסניא רעכעלטֿפַאשנסיװ רעשידִיי רעד סָאװ ,'רָאלקלָאֿפ רעשידִיי, דנַאב רעד
 ןעװעג זיא רע .ןַהַּכ בייל:הדוהי ןוֿפ קנעדנָא םעד טקיליײהעג זיא ,סױרַא טציא טיג

 ?רָאלקלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ טעברַא רעד ןיא העד:לעב רעד ןוא טסַײג רעקידנבעלַאב רעד

 םַײב טנַאה ַא טגיילעגוצ ןבָאה סָאװ עלַא טקוקעגסױרַא ןבָאה זַײװנָא ןַײז ףיוא ; עיסימָאק

 םעד ןיא זיא סָאװ לַאירעטַאמ םעד ןוֿפ לייט ןטסערג םעד ;דנַאב םעד טָא ןבעגסױרַא

 םעד ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ןַײז טֿפרַאדעג טָאה רע .טריטקַאדערעגסױא רע טָאה ןַײרַא דנַאב

 טרעשַאב טינ רעבָא זדנוא זיא סע ,רָאלקלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ דנעב ךָאנ ןוֿפ ןוא דנַאב ןצנַאג

 .םיא ךָאנ קנעדנָא ןַא רָאנ דנַאב רעד זיא רעצ רעזדנוא וצ ןוא ,ןעוועג

 ךָאנ .ןרָאװעג קיטרַאֿפ זיא דנַאב רעד טָא זיב ,ןרָאי טימ טַײצ ַא טרציודעג טָאה סע

 לּכה:ךס טַאהעג טָאה ָאוװְיי ןוֿפ עיסימָאק:רָאלקלָאֿפ רעד ןוֿפ וויכרַצ רעד ןעו ,1926 ןיא

 ?קלָאֿפ ַא ןבעגוצסױרַא ןַאלּפ ַא ןרָאװעג טקרעמעגנָא זיא ,ןרעמונ 6000 עטרירטסיגעררַאֿפ

 יד ןיא גנולייטטימ ַא רעדיװ רימ ןענעייל 1928 ןיא .םירוּפ ןגעוו ךובלמַאז ןשיטסירָאל

 ףיוא לַאירעטַאמ רעשיטסירָאלקלָאֿפ ןכעלטנֿפערַאֿפ םוצ טיירגעגוצ טרעװ סע זַא ,'תוצידי,

 קיטרַאֿפ ,רעטעּפש רָאי 10 טימ ,טציא טשרע רימ ןרעװ ןעמעלַא ךָאנ ןוא .ןגיובקורד 5
 .ןגיוב קיצנַאװצ ןוא עכעלטצ ה"ס ןוֿפ דנַאב ַא טימ

 יד ןוֿפ רָאג זיא סע זַא ,טעברַא רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע

 ןענָאק לָאז סָאװ ןֿפוא ַאזַא ףיוא לַאירעטַאמ ןשיטסירָאלקלָאֿפ ןבעגוצסױרַא ןכַאז ערעווש

 ןעגנַאגעג זדנוא ַײב זיא לֹּכ םדוק .רעטעברַא ןכעלטֿפַאשנסיװ םעד ןדירֿפוצ ןלעטש

 ?מַאז רָאנ ןעגנערב רָאלקלָאֿפ רַאֿפ ןטֿפירש ערעזדנוא ןלָאז יצ ,םעד חוּכמ תעדה:ֿבושִיי ַא

 זיא קֿפס רעקיזָאד רעד .סעידוטש ןוא ןעגנושרָאֿפסױא ךיוא רעדָא ,לַאירעטַאמ ןוֿפ ןעגנול
 ערעזדנוא ןבָאה לַאירעטַאמ זַא ,ןעניז םעד ןיא קיטקַארּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טדיײשַאב

 טינ תליחּת זדנוא ַײב ךיז ןבָאה סעידוטש ןעו תעשב ,רתוהו יד טלעטשעגוצ רעלמַאז

 וצ םיא יװַא יװ ,עגַארֿפ יד ןענַאטשעג זיא לַאירעטַאמ םעד עגונב ךיוא רעבָא .ןזיוועג

 ןעמענסיוא טנָאקעג טָאה סע .טלַאהניא םעד טיול יצ ,םינימ עשיטעָאּפ יד טיול יצ : ןרדס

 ,שינעבײלגנַײא ,תויׂשעמ ,רעדיל :םינימ עשיטסירָאלקלָאֿפ יד ןריּפורג וצ ןויער רעד

 :עילימַאֿפ ,םיֿבוט:םימי : ןבעל ןוֿפ ןטקַאֿפ עסיוועג םורַא - םיגהנמ ךיוא ןוא ,ךעלטרעװכַײלג

 ?רַאֿפ ןרָאװעג טלעטשעגסיוא ןעגנוֿפַאשטרָאװ יד ןטלָאװ םורַא יוזַא ;המודכו ןשינעעשעג
 זַא ,רָאלק ױזַא ןענַײז גנורדס ַאזַא ןוֿפ תולעמ יד .ןבעלסקלָאֿפ ןיא רוקמ רעייז טימ ןדנוב

 ןטכַארטַאב ןעמונעג רעבָא ךיז טָאה ןעמ תעב .ןַײז וצ ךיראמ םעד ןגעוו טרָאּפשרַאֿפ ןעמ

 רעווש וצ רַאֿפ ןזיװעגסױרַא געו רעד ךיז טָאה ,גנוטכיר רעד ןיא רענעלּפ עטערקנָאק
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 =סיווַא טַימ ןענעגונַאב ךיז רימ ןזומ ןעוו סָאװ זיב זַא ,ןבילבעג ףוסל זיא ױזַא .לַײװרעד

 ?סיורַא טשרע וצ ןרעװ ַײברעד ,םינימ יד טיול טרדסעג לַאירעטַאמ ןטלמַאזעג םעד ןבעג

 יו רעטעּפש ןבעגוצסיורַא קוקסיוא ןטימ ,דנַאב ןייא ןיא ןרעטסומ טנעבילקעגסיוא ןבעגעג

 ,רעדנוזַאב ןימ ןכעלטיא ןוֿפ ןעגנולמַאז עלוֿפ ךעלגימ טַײװ

 םעד טריטקַאדער ןוא טלעטשעגֿפױנוצ ןהּכ .ל .י טָאה גנַאג םעד טָא טימ קידנציײיג

 ,ןליּפש?םירוּפ ןוא תורוסמ ןוא תויׂשעמ ,רעדיל יד ,דנַאב ןקיטציא םעד ןוֿפ לייט ןטסערג

 1931 ןיוש ןוא - ענליוו ןיא ןעװעג זיא רע תעב - 1930 טֿפלעה רעטייװצ רעד ןיא

 1 .טצעזעגסיוא ןעוועג לַאירעטַאמ רעד טָא זיא

 ךָאנ טֿפרַאדעג טָאה סָאװ ,ןהֹּכ .ל .י .ןשינערעטש ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ָאד רָאנ

 זיא ,טכעלטנֿפערַאֿפ ןרעװ סָאװ ןטסקעט יד וצ טַארַאּפַא ןכעלטֿפַאשנסיװ םעד ןלעטשֿפױנוצ

 עיסימָאק:רָאלקלָאֿפ רעד ןוֿפ טעבוַא רעד ןיא ? .וצרעד ןעמוקעג טינ תועינמ המּכ רעביא

 5 ,סעיַא כ .ח עיסימָאק רעד ןוֿפ רַאטערקעס רעד תמחמ ,סַײררעביא ןַא וצ ןעמוקעג זיא

 ןיגקעװַא טזומעג טָאה ,דנַאב םעד ַײב טעברַא עלענָאיצקַאדער יד טריֿפעגסױא טָאה סָאװ

 ןוא םינמיס ןעגנולײטּפָא יד ןטעברַאוצכרוד ךָאנ ןזיוװַאב טָאה רע :טעברַא רעד ןוֿפ

 ,דנַא"א ךעלטרעװכַײלג ,ןיצידעמ:סקלָאֿפ ,תולוגס

 =רַאֿפ ,1934 טניז ןייטש ןבילבעג דנַאברָאלקלָאֿפ םעד םוװַא טעברַא יד זיא ױזַא

 טַײצ עטצעל יד רָאג טשרע .טקוועגּפָא ץלַא ךַאז יד ןבָאה ןטעברַא ערעדנַא ענעדייש

 גנולייטּפָא ןַא ןעמוקעגוצ זיא סע .רמג ַא וצ טכַארבעג ןוא טַײנַאב ןרָאװעג טעברַא יד זיא

 גנולמַאז רעסיורג רעד ןוֿפ ןבילקעגסיוא טָאה סע סָאװ ,'ךעלהׂשעמ עקיציװ ןוא ןציוו,

 .ןײטשּפע המחנ ןיטנַאריּפסַא יד עיסימָאק:רָאלקלָאֿפ רעד ןוֿפ

 =ײטּפָא עקידרעטַײװ יד ןוֿפ םורַא ױזַא טײטשַאב 'רָאלקלָאֿפ רעשידִיי, דנַאב רעד

 ; ןעגנול

 .ןהֹּכ .ל .י ןוֿפ עיצַאקיֿפיסַאלק רעד טיול ,םינימ ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ ,ןרעמונ 203 ,רעדיל ;

 .ןרעמונ 134 ,תורוסמ ןוא תויׂשעמ .ו}

 .ןרעמונ 80 ,ךעלהׂשעמ עקיציוװ ןוא ןציוו .זוז

 ןטנַאירַאװ ליֿפ יד .רעטקַארַאכ ןכעלטלעוו ַא ןוֿפ עלַא ,ןרעמונ 16 ,ןליּפש:םירוּפ .ןט

 ןענַײז ,טגָאמרַאֿפ עיסימָאק:רָאלקלָאֿפ יד סָאװ ,ןוויטָאמ עשילביב ףיוא ןליּפש?םירוּפ ןוֿפ

 .דנַאב ןלעיצעּפס ַא ףיוא טגײלעגּפָא

 ,תינקּתיגײלסיױא עקיטליג טציא יד טימ ןלײט יד ןיא עיֿפַארגַאטרָא יד טינ טמיטש עקַאט רַאפרעד 1

 ןסירעגּפָא טַײצ רעד רַאֿפ זיא רע ןעװ ,טצעל וצ זיב ןבילבעג ױזַא ןרעױדַאב םוצ זיא סע ןוא }2

 .רעדיל יד ֹוצ תורעה ןיֿפ ןטנעמנַארֿפ רָאנ ןרָאװעג ןענוֿפעג ןענַײז ןוֿבוע ןַײז ןיא .זדנוא ןוֿפ ןרָאװעג

 ,ךַײרנַײװ .מ ,גינײװ .נ ,יקסמָאטסַאב ,ש : טרעהעג עיסימָאק-רָאלקלָאֿפ רעד וצ ןבָאה ןסעיַאכ .ח ץוח 3

 .ןעזײר ,ז ,ןײטשּפע .נ

 אז



 ךרע ןַא ןוֿפ גנולמַאז ַא ןוֿפ ןבילקעגסיוא - ,ןרעמונ 318 ,תולוגס ןוא םינמיס .ש

 סָאװ ענעי - (סעיַאכ .ח םינמיס עכעלטלַאהניא טול טרדסעגסיוא טָאה סע סָאװ) 0

 .ןסקיוװעג ןוא םייחילעב וצ ךייש ןענַײז

 םעד .ןליּפש:םירוּפ יד וצ ןרעמונ 15 ןוא רעדיל יד וצ ןרעמונ 88 - ןטָאנ .עז

 ?קַאדער ,זדָארבדָאּפ ןוֿפ ן ַײ 8 .ל ןבירשרַאֿפ טָאה רעדיל יד וצ ןטָאנ יד ןוֿפ לייט ןטסערג

 ןרישילק םוצ טיירגעגוצ ,ענליו ,םיובלטייט .א טָאה גנולײטּפָא עצנַאג יד טריט

 .ץינומ .ח טנַאריּפסַא רעד

 ןוא ןטנַאירַאװ ףיוא ןזַײװנָא טימ ןעגנוקרעמַאב ןרָאװעג ןבעגעגוצ ךיוא ןענַײז סע

 :סעבַאגסיױא עשידַיי ןיא ןעניֿפעג וצ טציא זיב ןענַײז ייז טַײװ יװ ,ןלעלַארַאּפ

 ןעּפיּפ .ז .ש ןוֿפ - רעדיל יד וצ .א

 ;ןײטשּפע .נ ןוֿפ - תויׂשעמ עקיציװ ןוא ןציו יד וצ .ב

 .רעּפיש .י ר"ד ןוא עּפיּפ .ז .ש ןוֿפ - ןליּפש-םירוּפ יד וצ .ג

 :תומישר ייווצ טימ ןסָאלשעג טרעװ דנַאב רעד

 ןיא דנַאב םעד ןיא לַאירעטַאמ-רָאלקלָאֿפ רעד ןענַאװ ןוֿפ ,ןטקנופ 138 ןוֿפ (1

 } טלמַאזעג

 ,לַאירעטַאמ םעד ןוֿפ רעבעגֿפױא ןוא רעלמַאז 311 ןוֿפ 2

 ןוֿפ ,עירָאטירעט רעד ןוֿפ םענרַאֿפ םעד טזַײװ ץינומ .ח ןוֿפ טנכייצעג עטרַאק ַא

 .דנַאב םעד ןיא לַאירעטַאמ:רָאלקלָאֿפ רעד טמַאטש סע ןענַאװ

 ,רעטעֿברַאטימ ןוא רעלמַאז דנַײרֿפ יד קנַאד ןקיצרַאה ַא ןגָאזסױרַא ףוס םוצ ןליוו רימ

 רעדנוזַאב ַא .ןעמוקעג דנַאטש וצ דנַאב רעד זיא ימ ןוא סערעטניא רעייז קנַאד ַא טָאװ

 ,לייט:ןטָאנ םעד ןוֿפ עיצקַאדער רעד רַאֿפ םיובלטייט .א דנַײרֿפ םעד חוּכ-רשיי

 :רעוַאטיל ,ל םעד ןוֿפ ףליה רעד טימ ןרָאװעג ןבעגעגסיױרַא זיא דנַאב רעקיטציא רעד

 תולדּתשה רעד ךרוד ,סַײבַאר?םרָאֿפער רענַאקירעמַא יד ןוֿפ ץנערעֿפנָאק רעד ןוֿפ דנָאֿפ

 ,ל"ז וָאלענצ .ה ר'ד ןוֿפ
 ָאווִיי ןוֿפ עיצקעס עשיגָאלָאליֿפ

 אוו
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 ס ע דַאל ַאב :ֹו

 ןלעועג ייווצ ןליּפש סע

 ,דניק סגיניק ,ּפַאלק ,ּפילק, 3 ,ןלעזעג ייווצ ןליּפש סע .1
 '?טינ יצ ,טסּפָאלש וד יצ ןןלעפעג ערעדנַא יד ענייא

 ,טינ ךיא ףָאלש ןפָאלש, ,גערּב ןפיוא ןוא ךַײט ןפיוא

 ".טינ ךיא לעװ ןענעפע ךַײא ןוא ,טדערעגּפָא ןכויומ ענייש

 ?ןטַײר ךיא לָאז ןיהוװ , 4 '?ןעמוק ריד וצ ךיא לָאז ןעו, 2

 ,ןטַײל עלַא ַײּב טפָאלש ןעמ ,טכַאנ רעד ןיא רעגייז ַא ףלעווצ;
 ,טייג ןגער ַא ,טײװ טניוװ ַא / ,טכַאמרַאפ ןענַײז ךעלעדעל יד ןעװ

 ,ךיילק ןדַײז ןַײמ ןצעננַײא לעװ ךיא ,םייהרעדניא ָאטינ זיא עטַאט רעד ןעוו
 *ןיײלַא זיא עמַאמ יד ןעוו

 ,טַײז ןפיוא םוא ;ט}רעק דיילק ןדַײז יד, 5
 ןזָארג םענירג ןפיוא ןפָאלש ךיז גייל

 ,ןקעדוצ ריד ןלעװ ךעלעטעלּב יד
 ."ןקעוופיוא ריד ןלעװ ךעלעגייפ יד

 ('ה רענליו ,שטיװָאלינוד)
 24,635 'נ 'ווניא

 ןטַאניגַאמ רעדירּב יירד ןעייג סע 2

 ,ןטַאניגַאמ רעדירּב ַײרד ןעיײג סע 1

 .עטסעּב סָאד ןופ ןעקנירט ייז ןוא ןסע יז ןוא
 :ײװצ ערעדנַא יד וצ ַײרד יד ןופ רענייא ּפֶא ךיז טפור

 '.טגיילעגרָאפ עלעדיימ ַא טנװָא ןיא ןרעטסעג ּבָאה ךיא,

 עדנַאװ ןרעטנוא טייטש יז ,לדיײמ יד יא ,2
 ןעדנַאש ענעגייא ריא ךָאד טרעה יז ןוא
 ,ןײלַא וד ןיוש גָאז ָאט ,טָאג רעּביל וד ךַאי
 י!ןייטש וצ ָאד רָאנ יװ טרָא רעדנַא ןייק טינ ךיא ּבָאה יצ

 ,ריט ןרעטנוא טייטש יז לדיימ יד 3
 ,ריא וצ ךָאד טגנילק רע ןוא טּפַאלק רע ןוא
 ;גניר ןדלָאג ןַײז טימ טגנילק רע ןוא טּפַאלק רע
 ',טניוו ַא טזָאלּב ןסיורד ןיא ,עלעדיימ ענייש ,ןפע ךַא;

 (ת



 ס עד אל א ּב

 ,ןכַאמּפױא טשינ ךיא לעװ ריט יד ,יוא 4

 ;ןסָאלשרַאפ ןוא טלגיררַאפ ךָאד זיא יז לַײװ

 ,ךיא ןיוש ןפָאלש םיטַאּבעלַאּב יד
 *ןכַאמפױא טינ ריט יד ןעק ךיא ןוא

 ,ןטַײר רָאנ טצעי ךיא לָאז ּוװ ָאט, 5
 ;ןעטַײל עּביל עלַא ַײּב ןיוש טפָאלש ןעמ זַא

 ,דניק ןגייא ןַײז טימ טפָאלש רעטומ ,רעטָאפ רעדעי
 !טגיװ ַא טזָאלּב ןסיורד ןיא ,עלעדיימ ענייש ,ןפע ָאט
 ,ןכָארּפשעג טינ רעטרעװ ענייק טכַאנ עזיד טסלָאװ וד ןעוו,
 *ףפָאלשעג טעּב ןייא ןיא טגַײה עדייּב ךָאד רימ ןטלָאװ

 (ענליוו) 56,021 'ג 'ווניא

 'ווניא

 גערּב ןּבעל ,גרַאּב ןפיוא

 גע רּב ןּבעל ,גרַאּב ןכיױא
 :טדערעגּפָא ןוא ןעזעג ייווצ
 !ןעמוק ךיא לָאז עשז:ןעוו

 !ןעמוק ךיא לָאז עשזףןעוו

 ,טכַאנרערַײּב רעגײזַא ףלעווצ 2
 .טכַאמעגוצ רעױט ןוא ריט
 ;ריט ןדלָאג ןיא ּפַאלק ּפילק
 !רימ ןפע ,ןּבעל סיז ןַײמ --

 ,טינ ךיא לעװ ןענעפע ,ןענעפע 3
 .טינ וטסלָאז ןּפַאלק ,ןּפַאלק
 ,טײג ןגער ַא ,טייוו טניװ ַא --
 ,ךיילק ןדַײז ןַײמ ןַײא ךיז ץענ ךיא

 טַײז ןקניל ןפיוא סיוא ריא רעק 4

 ,טַײװ ץנַאג רימ ןופ קעװַא ףיול ןוא

 זָארג םענירג ןפיוא קעװַא ףיול

 ,זָאה רעגנוי ַא יװ ,סיוא ךיז ףָאלש ןוא

 !ןקעדוצ רימ טעװ עשו=רעװ - 5

 ;ןקעװפיוא רימ טעװ עשז-רעוו

 ,ןקעדוצ ריד טעװ םיוּב ןופ טַאלּב רעד

 .ןקעוופיוא ריד טעװ גָאט ןופ ןַײש יד

 ('רו רענליוו ,זרָארּברַאפ) 31 ינ



 סעדַאלַאּב

 ןיימש רעיוט םייּב ןזָאלעג ריא טָאה רע 4

 ,ןײטש רעױט םַײּב ןזָאלעג ריא טָאה רע 1
 ,ןײגטנַא ןָאטעג רע טָאה עּביל עטייווצ ןַײז
 ,ןעניז ןיא טסעפ ןעמונעגנַײרַא ךיז טָאה יז
 ,ןעניר ןרערט ןעוט ןגיוא עריא ןופ

 ,דניק סעּביל ןַײמ ,ןייו טינ ,ןייוו טינ, 2
 .,דנילּב ןרעװ ןענעק ןגיוא ענַײד םורָאװ
 ,ןגָאלק ןוא ןענייװ ןָאטעג טָאה יז
 ,ןרָאװעג קנַארק זיא יז ןענַאװ זיּב

 ,ןרעה ןגנוי םוצ טעפַאטש ַא רעכיג , 3

 .,ראפעג ןסיורג ַא ןיא טגיל עטּבילרַאפ ןַײז זַא

 ,טרעהרעד סָאד טָאה רעה רעגנוי רעד יװ
 ,סטוג ןַײז רָאג ןפרָאװעגקעװַא רע טָאה ױזַא

 סטוג ןַײז רָאג ןפרָאװעגקעװַא טָאה רע 4

 ,טיט עּביל עטייווצ ןַײז סָאװ ןעז ןרָאפעג זיא ןוא

 ,ןַײמ וד עטּבילרַאפ ,ןעָאמ טוג ,ןעָאמ טוג,

 "ןַײז עטעּב עזיד ןיא ןָאט וטסוט סָאװ

 ,עּבַאנק רעטסּביל ןַײמ ,רָאי טוג ,רָאי טוג, 5
 ".עּבַארגַאּב ןַײמ זיא עטעּב עזיד טָא
 ,ןַײמ וד עטּבילרַאפ ,ןיינ ךַא ,ןיינ ךַא;
 '.ןַײז רעטסעפ ךָאנ טעװ עּביל רעזנוא

 ,יורטש ףיוא ,דרער'ד ףיוא ןגיל לעװ ךיא, ּש
 "יורפ עטייװצ ןייא טימ ןטַאריײה טסעװ וד ןוא
 ,םערַא ריא ןיא ןעמונעגנָא ריא טָאה רע
 .םערַאװ טינרָאג ןיוש זיא יז ,טלַאק ןיוש זיא יז

 ,טכַארּבעג טכיל עצרַאװש .ַא ,רעכיג ,רעכיג,
 ,טכַאנ עזיד ןיא ךיז טקידנע עטּבילרַאפ ןַײמ
 ,דיילק רעיורט ןַײז ןָאטעגנָא טָאה רע
 ,טײלגַאּב עטּבילרַאפ ןַײז ,ןעגנַאגעג זיא ןוא

7 

 ,ןעמולּב ןצָארּפש טעװ רבק ןַײד ףיוא, .8
 ',ןעמוק ריד וצ ךיא לעװ ןכיג ןיא ןוא
 ,ןגרָאמירפ ןייא רָאנ קעװַא זיא'ס
 ,ןּברָאטשעג ךיוא זיא עּבַאנק רעגנוי רעד

 ,ןריפעלעט ןעמַארגעלעט ןָאטעג טָאה ןעמ 9
 ,ןגיל רבק ןייא ןיא ןעוט עטּבילרַאפ ייוװצ זַא

 ('װ רענליוו ,זדָארּבדָאּפ) 3324 'ג !ווניא



 סעדאלַאֿב

 רָאי ןצכַא ןופ עלעריימ א טּבילעג ּבָאה'כ 5

 ,רָאי ןצכַא ןופ עלעדיימ ַא טּבילעג ּבָאהי'כ 1
 ו: רָאי יײרד ,ייווצ יז ךיא ּבָאה טּבילעג ;!

 ,ּביל ךימ טָאה יז יצ ,ןסיװ טלָאװעג ןּבָאהן'כ
 ו; ,ּבוטש עצנַאג ןַײמ ךיא ּבָאה טזָאלרַאפ ;!

 ,טכַאנ רעד ַײּב רעגייז ַא ףלעווצ .2
 ו ;טכַארּבעג ווירּב ַא רימ ןעמ טָאה :!

 ,ןּבירשעג ןעװעג זיא ווירּב םעד ןיא
 ו; ,ןּבילּבעג קנַארק זיא עטּבילעג ןַײמ זַא ;!

 ,ןגעמרַאפ ץנַאג ןַײמ טזָאלרַאפ ּבָאהיכ 3
 ו: :ןגױלפעגקעװַא רעטּבילעג רעד וצ :!
 ,רעטּבילעג ,רָאי טוג, י!עטּבילעג ,ןגרָאמ טוג,
 : ",ךוזַאּב ןַײד רַאפ ריד קנַאד ךיא :!

 ,ןגרָאמ זיּב טנַײה ןופ :טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה'ס 4
 ו: ,ןּברָאטשעגּפָא זיא עטּבילעג יד :!

 :ןּבירשעג ןייטש טעװ הבצמ רעד ףיוא ,?7
 ו: ;ןגיל ָאד ןעוט עטּבילעג ייווצ ;ו
 ,גָאלק ַא רעמָאי ַא זיא לטעטש ןיא
 ו: .גָאט ןייא ןיא עטּבילעג ייווצ ;!

 ('װ רענילָאװ ,ןישמרָאמ)
 52,571 'נ 'ווניא

 רָאי ןצכַא ןופ עלעריימ ַא טּבילעג 6

 ,רָאי ןצכַא ןופ עלעדיימ ַא טּבילעג
 ,רָאי ריפ ,ַײרד ַא עלעדיימ ַא טּבילעג
 ,ּביל רימ טָאה יז יצ ,ןסיוו טלָאװעג
 ,ּבוטש ריא ןופ ןרָאפעגקעװַא ךיא ּבָאה

 ,ןרָאפעגקעװַא ּבוטש ריא ןופ ּבָאה ךיא יװ ןוא 2
 .ןרָאװעג קנַארק עטּבילעג יד זיא ױזַא
 ,טכַאנ רעד ַײּב רעגייז ַא ףלעווצ
 ,טכַארּבעג ווירּב ַא עּבַאנק רעד רימ טָאה

 ,ןריולרַאפ טלעג ןוא טעשָארּבעג ןטפעשעג 3

 .ןרָאפעגקעװַא עטּבילעג ןַײמ וצ

 ,עּבַאנק (רןעּביל ןַײמ ,ןעיָאמ טוג;,

 יעּבַארג ןיא טעּב ןופ דלַאּב ןיוש ייג ךיא



 סעדַצלַאּפ

 ,טכיל ַא ןָא טדניצ רעכיג ,רעכיג 4
 !טכיזעג רעד סיוא טייג עטּבי/עג ןַײמ ַײּב
 ,ןסילש רעמלַא םעד ןעמונעג ּבָאה ךיא יװ ןוא
 .ןסיג ןרערט ןעמונעג ןגױא ענַײמ ןופ טָאה ױזַא

 ,דיײלק=רעיורט ץרַאװש ןעמונעג ּבָאה'כ יװ 5
 .טײלַאּב םלוע:תיּב םוצ עטּבילעג ןַײמ ךיא ּבָאה ױזַא
 ,ןעמולּב ןסקַאװ טעװ עּבַארג ןפיוא
 ,ןעמוק ןכיגגיא ךיא לעװ עטּבילעג ןַײמ ריד וצ

 ,ןגרָאמ זיּב טנַײה ןופ טרעיודעג טינ טָאה'ס 6
 .ןּברָאטשעגּפָא זיא רעטּבילעג רעד ןוא
 ,גָאלק ַא רעמָאי ַא ןרָאװעג לטעטש ןיא
 ,גָאט טכַא ןייא ןיא עטּבילעג ייווצ זַא

 ,םיוּב ַא סיוא טסקַאװ'ס :םורַא רָאי ַא ןיא 7
 ;גַײװצ ַא סיוא טסקַאװ םיוּב ןפיוא ןוא
 ;ןּבירשעגנָא טייטש גַײװצ ןפיוא ןוא
 .ןגיל עּבַארג ןיא עטּבילעג ייווצ זַא

 ('ה רעקָאטסילַאיּב ,קענירק)

 16,401 'נ 'וניא

 עלעגניי:רעדיינש ַא ןיא ךימ ךיא ּבָאה טּבילרַאפ 7

 ,עלעגניי:רעדַײנש ַא ןיא ךימ ךיא ּבָאה טּבילרַאפ 1
 ;ןיװ ןופ רע זיא ןעוועג
 ,ןרעטלע ענַײז וצ רע זיא ןרָאפעג םייהַא
 .ןעוט ייז סָאװ ,ןעז וצ

 ,ןסיורד ןיא סױרַא םוק ךיא .2
 ;ןקוק ןשטנעמ סָאװ עז ןוא
 לגיופ רענייש ַא ןגיולפעגכרוד זיא'ס
 ,ןקיווקרע ץרַאה ןַײמ ןוטעג טָאה ןוא

 ,ןקיווקרע ױזַא טינ 3
 ;ןעילפ ךיוה ןַײז יו
 ,עלעווירּב ַא רימ רע טָאה ןפרָאװעגסױרַא
 .ןיוו ןופ סע זיא ןעוועג

 ,ןייוועג סיורג ַא טימ ןענעייל וצ ןָא סע ּבײה ךיא 4
 ;ןּברַח ןטיורג ַא ףיוא יװ ןענייװ וצ ןָא ךיא ּביײה
 ,ןּבירשעג ןענַאטשעג זיא הרוש רעטירד רעד ןיא
 ,ןּברָאטשעג זיא רעטּבילעג ןַײמ זַא
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 ,ןּברָאטשעג טסיּב וד ּביױא ןוא 5
 ;ןעימ רימ רַאפ ךיד וטסלָאז
 ,ןגָארט רימ רַאפ וטסלָאז תוכז ןטוג ַא
 .ןעור וטסלָאז רבק ןיא

 ('װ רעװָאלסינַאטס ,ײמָאלָאק)
 50,156 'נ 'ווניא

 טכַאנ ייּב רענייז ַא ףלעווצ 8

 ,טכַאנ רעד ַײּב רעגייז ַא ףלעװצ
 ;ןפָאלש ןשטנעמ עלַא ןעוו
 טכַאמעגוצ ןענַײז ןדָאל יד
 ,ןפָא זיא עלעטש ןייא רָאנ

 ,טנערּב רעייפ ַא טרָאד
 ;טעּב וצ טגיל עקנַארק ַא
 ,םורא ןעייג טַײל עטלַא ייווצ
 ,טדערעגרָאפ סע ןּבָאה ןוא

 ,ןרָאי ערעזדנוא וצ זיא יו ךַא,
 ;רוד ןייק טינ ןזָאלרַאפ רימ
 ,ןרָאװעג זיא דניק עקיצנייא רעזדנוא ןופ סָאװ
 ,רָאי ףניפ ןיא טַײצ

 ,קירוצ רָאי ףניפ טימ
 ;טילּכעג טָאה יז ןעוו
 ,ןרָאװעג טרעטשרַאפ זיא טציא ןוא
 ".קילג רעצנַאג רעד זדנוא ןופ

 ,ןדייר ױזַא ןעוט יז יװ
 ;רועיש א ןָא ןענייוו
 רעה רעגנוי ַא ןַײוַא טייג
 ,רידנומ ןעקסריציפָא ןַא ןיא
 844 'נ 'ווניא

9 

 ײײז טימ טָאה רע 6

 ןטדערעגסיוא טינ טרָאװ ןייק

 ,ירשעג ַא טגנַאלרעד

 ,טעּב ריא וצ גנורּפש ַא ןוא

 ,ןגיל גנַאל ױזַא וטסוט סָאװ, 7

 ,ןיורק ןַײמ ,ץרַאה ןַײמ ,ןּבעל ןַײמ

 ,ךעלעגיוא ענַײד ףיוא ןפע
 ןייטש ריד ןּבעל טיט סע רעװ ,קוק ַא ּביג

 קירוצ רָאי ףניפ טימ 8

 .טּבילעג טָאה ריד רעוו
 ךעלעגייא ענַײד ףיוא ןפע

 '.קילּב ַא רימ ףיוא עשז:ּביג ןוא

 ןגייל ןָאטעג טָאה רע יװ 9
 ,רעּבירַא טנַאה יד ריא רעּביא
 טּפַאכעגפױא ךיז יז טָאה ױזַא
 ,רעּביפ ןסיורג ריא ןופ

 סיורג יװ ,ךַא .0
 ,דיירפ ריא ןעװעג זיא סע
 ןעמענ טלָאזעג יז טָאה ױזַא
 ,דײשּפָא טלעװ רעד ןופ

 ('ח רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)

 טכַאנ רעד ייּב רענייז ַא ףלעווצ

 ,טכַאנ רעד ַײּב רעגייז ַא ףלעוצ 41
 ו: ;ןייג ןפָאלש ןעוט ןשטנעמ עלַא ןעוו :
 ,רעמלַאּפ װעקנַאי םורַא טײג ןַאד :!
 ו;: ;ןײלַא ךיז וצ ןדייר טוט ןוא
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 ,ןדייר רע טוט ןײלַא ךיז וצ 2
 ו: :ןייג ןגעקטנַא םיא טוט עקצהרובד ןוא :!
 ,ןעמוקעג טייצ יד זיא דניצַא ,דניצַא; ;!
 ו:',ןיינ יצ עי :ןגָאז רימ טזומ וד

 ,ןגָאז טינ ריד ךיא ןעק ,ןיינ יצ עי .3
 : ;רימ ןרעטש ייז ,ןרעטלע ענַײמ לַײװ :!

 ,ןרעטש רימ ןעוט ןרעטלע ענַײמ ;!

 ו:".ןרעװ טינ הלּכ ןייק ריד רַאפ לָאז ךיא

 ,טרעהרעד רעטרעװ יד טָאה רעמלַאּפ װעקנַאי יװ 3
 ': ןסָארדרַאפ םע טָאה ױזַא :ו
 ,ועװלָאװער םעד ןעמונעגסױרַא טָאה רע :

 ו: ןסָאשרעד ןעקצהרובד טָאה ןוא

 ,ןסָאשרעד ריא טָאה רע יװ 5

 !: ;ןיטש ַא יװ ןלַאפעג יז זיא ױזַא ;!
 ,רעװלָאװער םעד טרעקעגמוא טָאה רע ?

 ו; ,ןײלַא ךיז ןסָאשעג ןוא

 ,ןפָארטעג טינ רע טָאה ןײלַא ךיז 6
 :;טרירעצ חומ םעד טינרעמ ךיז טָאה רע ;:

 ,יײצילָאּפ ץנַאג ןפָאלעגנָא זיא עלַײװרעד :ו

 ; ,טריטסערַא רעמלַאּפ װעקנַאי ןוא

 ,גָארטסָא ןיא רעמלַאּפ װעקנַאי
 ו; .טרָא ןקיּבײא ריא ףיוא עקצהרובד ןוא ;

 :היאר ַא ּפָארַא ךיז טמענ ,ןשטנעמ ,ןשטנעמ

 ,הּפוה סעקצהרובד וצ ןייג וצ טנכערעג ןּבָאה רימ

 ,היול ריא וצ רימ ןעייג טנַײה ןוא

 ('װה רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 027 'ב 'ווניא

 ןשטנעמ עּביל ריא טעסיוא טרעה ,יוא .0

 ,ןשטנעמ עּביל ריא ,טעסיוא טרעה ,יוא 1

 ו; ;טריסַאּפ קָאטסילַאיּב ןיא ךיז טָאה סָאװ ;!

 ,עלעװלעוװ ,עלעגניי רענייש ַא ןעמוקעגנַײרַא זיא'ס ;!

 ו; ,טּבילרַאפ ןעלהרובד רענייש רעד ןיא ךיז טָאה רע ןוא



 5 ע ד ַא ל 3 ב

 ,ןעמענ טינ רימ טסעװ וד זַא ,עלעװלעוו יוא, ,2

 : .דנוו עקיּבײא ןַא רימ טּבַײלּב !; ! 

 ,ןעמענ ריד ךיא ןעק ױזַא יו ,עלהרובד יוא, ;!

 ו:"דניק ןַײפ ןייק טינ טסיּב וד זַא ,ןגָאז ןשטנעמ זַא

 ,ןעמענ טינ רימ טסעװ וד זַא ,עלעוװלעוו יוא , 3

 :'םס עלעשעלפ ַא סיוא ךיא קנירט ןַאד ;!

 ,ןעמענ ריד ךיא ןעק ױזַא יו ,עלהרובד יוא, ;!

 !:".ַאמערָא רעסיורג ַא זיא עטַאט ןַײד זַא

 ,טכַאנ עּבלַאה ךָאנ רעגייז ַא ףלעווצ ,יוא 4

 ו: ,טכַארּבעג לָאטיּפסָאה ןיא ןעלהרובד ןעמ טָאה :!
 ,רעטצנעפ יד רעטנוא ןופ ןענַאטשעג ןענַײז קָאטסילַאיּב ץנַאג ;!

 !:.טצרַאװשרַאפ טרעװ םינּפ סעלהרובד יװ ןעזעג ןוא

 ,ןפָאלעגּפָארַא לָאטיּפסָאה ןופ זיא עלעװלעװ יו 5

 : :ץרַאה ריא ףיוא טנַאה ןַײז ףױרַא רע טגייל ןַאד ;:!

 ,עלהרובד עקשטינייש ןַײמ ,רימ עשז-גָאז, :/

 !:"!ץרַאװש ױזַא ריד ַײּב םינּפ ןַײד זיא סָאװ

 ,ןעגנַאגעגּפָארַא לָאטיּפסָאה ןופ זיא עלעװלעוװ יוװ ,יוא - 6
 : .טנַײרּפ ןטוג ַא םענַײז רע טפערט ןַאד :ו

 ,עלעװלעוו רערעַײט ןַײמ ,רימ עשז:גָאז ,;

 !:י?טנייװרַאפ ױזַא ריד ַײּב םינּפ ןַײד זיא סָאװ

 ,ןגָאלק ןוא ןענייוו טינ ךיא לָאז סָאװרַאפ, 7

 ו; ,טמַסעג לָאטיּפסָאה ןיא טגיל עלהרובד ןייש ןַײמ זַא ?

 ,ןגָאז תודע ןייג ןלעװ קָאטסילַאיּב ץנַאג

 :".טיוט סעלהרובד ןיא דלוש ַא טָאה עלעוװלעװו זַא

 ,ןפרָאװעגנַײרַא רעסַאװ ןיא ךיז טָאה עלעוולעוו יװ 8

 : ,שיפ ַא יוװ ױזַא רע טמיווש ןַאד ;!

 ,ןעלהרובד רערעַײט ןַײמ ןעמ טמענ עשז:ּוװַא, ;!

 ו:"!שוק ַא לָאמ עטצעל סָאד ןּבעג וצ

 ('ה רעקָאטסילַאיּב ,ענרָארג)
 40,283 'נ 'ווניא

 עיירטעג ןיימ ,רעטומ עּביל ןיימ ,רעטומ ךַא .וו

 ,עַײרטעג ןַײמ ,רעטומ עּביל ןַײמ ,רעטומ ךַא;, .1
 ;ןּברַאש ַא יװ ןכָארּבעצ זיא ּפָאק ןַײמ
 ,ןּבעל ןַײמ ,ןעקשטינַאפ ןּבעג טינ רימ טסעװ וד ּביױא ןוא
 ,ןּברַאטש טייהרעגנוי ךָאד ךיא לעװ
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 ,ךיא זומ ןּברַאטש ,ךיא לעװ ןּברַאטש ,ךַצ; 2

 ;ּבורג ַא סיוא ןיוש ּבָארג ָאט
 ,ןּבעל ןַײמ ,ןעקשטינַאפ ןּבעג טינ רימ טסעװ וד ּביוא ןוא

 ..ּבוטש ןַײד ןיא ןּבָאה וטסעוו תמ ןייא

 ,רעַײרטעג ןַײמ ןוז ,רעּביל ןַײמ ןוז ךַא; 3
 ;ןרַאפסױא טלעװ עצנַאג יד ריד טימ לעװ ךיא
 ,ןדנ טימ צלעדיימ ַא ןּבעג ריד לעװ ךיא
 ,"ןרָאי ענייד ןּבעלסיוא וטסעװ ריא טימ

 ,עַײרטעג ןַײמ ,רעטומ עּביל ןַײמ ,רעטומ ךַא, 4

 ;ןרָאפסױא טלעוװ עצנַאג יד רימ טימ טסגעמ וד

 ,ןדנ טימ עלעדיימ ַא ןּבעג רימ טסגעמ וד

 ,ןּבעלסױא טינ ןרָאי יד ךיא ליוו ריא טימ

 ,עַײרטעג ןַײמ ,רעטומ עּביל ןַײמ ,רעטומ ךַא; .5
 ;ןסע סעּפע ןיוש ּביג ןוא שיט םוצ ןיוש טיירג
 ,ןיצידעמ ַא ןּבעג טעװ ןיוװ ןופ רעטקָאד רעד
 .ןסעגרַאפ ןעקשטינַאפ ןיא לָאז ךיא זַא

 ,עַײרטעג ןַײמ ,רעטומ עּביל ןַײמ ,רעטומ ךַא, 6
 ;ןַײװ עלעזעלג ַא ןָא ןיוש סיג ָאט
 טוט ןַײמ רַאפ טונימ ןעצ
 .ןַײרַא ןעקשטינַאפ ןַײמ רימ ףור

 ,טרעהרעד סָאד טָאה רעטומ יד יװ 7
 ;ןגיולפעג ןעקשטינַאפ וצ יז זיא ױזַא
 ,ןעמוקעגנַײרַא ּבוטש ןיא ןענַײז ייז יװ ןוא
 .ןגיוצעגסיוא ןגעלעג רע זיא יוזַצ

 ,עַײרטעג ןַײמ ,עינַאפ עּביל ןַײמ ,עינַאפ ךא , . טי

 ןרימ ןּבעל רעדינַא ןיוש ךיז ץעז ָאט

 ,ןצרַאה ןַײמ וצ רעיא םעד וצ עשז:גיײל

 ,רימ ןיא טכָאק םיוש רעד יװ ןרעה וטסעוו

 ,עַײרטעג ריא ןשטנעמ ,עּביל ריא ןשטנעמ ךַצ 9
 ;םינכש ענַײמ עלַא ךָאד טַײז ריא
 ,ןּבעל ןַײמ ,ןעקשטינַאפ ןזָאל טינ טלָאז ריא
 '.ןענייוו ךס ַא רימ ךָאנ

 ,עַײרטעג ריא ןשטנעמ ,עּביל ריא ןשטנעמ ךַא; 0
 ןהיאר ַא ּפָארַא ךַײא טמענ ָאט
 ,רונש ןייק רַאפ רימ טסַאּפעג טינ טָאה ריא

 .,היוול סנוז ריא וצ טציא יז טייג

1 
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 ,ץַײרטעג ריא ןשטנעמ ,עּביל ריא ןשטנעמ ךַאי 1

 ;ןדנוק ענַײמ עלַא ךָאד טַײז ריא

 ,עקשטַאדַײל רעד ןעקשטינַאּפ טמענ

 *,ןדנּוװ ענַײמ ףיוא ץלַאז טיש סָאװ

 ('ה רעקָאטסילַאיּב ,עקנָאימַאק) 22,245 'נ 'דניא

 ןפיול רעסַאװ ַא טוט ןכיוה םער גרַאּב ןפיוא .2

 ,ןפױל רעסַאװ ַא טוט ןכיוה םעד גרַאּב ןפיוא ,1
 ;ןיהַא ןוא רעהַא ןעמיווש ךעלעשיפ
 ,רעהַא ןוא ןיהַא ןעמיווש ךעלעשיפ
 ,רג ַא יװ ױזַא ןייטש וט ךיא ןוא

 ,ענייש ַא עלעדײמ ַא טציז םענירג םעד גרַאּב ןפיוא .2
 ,טלַאטשעג ריא זיא ןייש ןוא יז זיא ןייש

 ,טלַאטשעג ריא זיא ןייש ןוא יז זיא ןייש

 ,טלַא ןטונימ ַײרד ןופ דניק ַא טלַאה ןוא

 ,ןגָאט וצ ןָא ןיוש טּביה סע ,דניק ןַײמ ,ןייַא ךיז רעה, 3
 ;ןײגמורַא ןעוט ןשטנעמ עדמערפ
 ,ןלייצרעד ןרעטלע עניימ סיוועג ןלעװ ײז
 .טריסַאּפ טכַאנ עזיד ךיז טָאה רימ טימ סָאװ

 :ןַאריט םעד ,רעדרעמ םעד ,ןטַאט ןַײד ןופ ,דניק ןַײמ ,ןַײא ךיז רעה 4
 ;ןַאמ ןַײמ ןַײז טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ רימ טָאה רע
 ,טכַאלעגסױא רימ ןופ ךיז רע טָאה טנַײה ןוא
 .טכַאמעג עלעדיל ַא רימ ןופ טָאה רע

 ,גָאט דלַאּב ןיוש זיא סע ,טסורּב יד ,דניק ןַײמ ,םענ 5
 ןגָאלּפ רעסיורג ַא זיא ןפרַאװ וצ ריד םי ןיא
 ,ןסעפיוא ריד ןלעװ יײז ןלעװ יד ןוא שיפ יד
 *ןסעגרַאפ טינ לָאמניײק ךיא לעװ ,דניק ןַײמ ,ריד ןָא

 (ענליװ)
 25 'נ 'ווניא

 ןרעהסיוא דיל ַא ליו סע רעוו .3

 ,ןרעהסיוא דיל ַא ליװ סע דעװ
 :;ןפָאלש טינ טכענ ןייק לָאז
 ,קירעיורט זיא דיל סָאד ,קידנענייוו זיא דיל סָאד :!
 ו: ןפָארטעג טָאטש רעװעיק ןיא ךיז טָאה סָאװ

 ,קירּב רעקסניװַאלס ףיוא ,טָאטש רעוועיק ןיא .2

 !ןקילג סָאד טליּפשרַאפ עלעדיימ ַא טָאה ;
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 ,קישטַאקָאװדַא ןַא ,קישטנַאמרעגנוי ַא :ו
 ו: ,טריפרַאפ ,ייוװ יוא ,ןּבעל ריא טָאה

 ,טכַארטעג רע טָאה טכַאנ ןוא גָאט .
 ו; ;ןריפרַאפ יז לָאז רע ױזַא יו :ו
 :עלעכיײמש ַא טימ רע זיא ןעמוקעגנַײרַא ;!
 :!ןריצַאּפש םוק ןָא ךיד וט,

 דיילק ענעדַײז ,עסַײװ סָאד ןָא ריד וט ,ָא;
 ': ;ןריצַאּפש רימ טימ םוק ןוא;!
 ,דניקרעטסעוושעג ַא טנַײד ןיּב ךיא;!

 !:,ןריפ טינ ךיד ךיא לעװ געװ ןטכעלש ןיא

 ,ןָאטעגנָא דיילק סָאד ךיז טָאה יז
 ו; ןקירּב רעקַאװָאלס ןעגנַאגרַאפ זיא ןוא :ו

 ;טנגעגַאּב םיא ןּבָאה רעדירּב עטוג ייווצ
 "?טעּפש ױזַא ָאד וטסוט סָאװ;,

 ,וט ךיא סָאװ ,וט ךיא סָאװ,
 ו: ;ןפָארטש טשינ ךימ ריא טלָאז ;!
 ,ןּבעל ריא טימ עדנע ןייא ךַאמ,
 ו: ."ןפָאלש ךיד גייל ןוא םייהַא םוק

 ,טרעהרעד סָאד טָאה יז יװ
 ו: :ןגרָאז ,ןענייו יז טָאה ןּבױהעגנָא :!
 ,דניקרעטסעוושעג ַא סנייד ןיּב ךיא,|
 ': ",ןגרָאמ זיּב ןּבעל ךימ זָאל

 ,ןּבעל ןזָאל טשינ ךיד ךיא ןעק ןגרָאמ זיּב , .
 : ןןסיװ ןלעװ ןרעטלע ענַײד לַײװ :!
 ,ןעװַאיז ךיז טעװ עיצילָאּפ ץנַאג ;!
 + ,'ןסילש ךימ ןעמ טעװ ךעלעטייק ןיא

 ,טיירדעגסיוא ריא רע טָאה טנַאה עטכער יד .
 ו: ;ןקניל םעד סופ םעד ןוא :
 ,ןפרָאװעגּפָארַא גרַאּב ןכיוה ןופ :
 ו: ,ןעקנורטרעד ןַײרַא רעסַאװ ןפיט ןיא

 ,םיוּב רענייש וד ,םיוּב וד ַא,0

 ו: ןתודע ןא רַאפ ןָא ךיד םענ ךיא :!
 ,ןגערפ ןעמוק ךיד טעװ עמַאמ ןיימ זַא :ו
 ו:'.תודע רעשלַאפ ןייק ןייז טשינ וטסלָאז

 ('ח רעװעקָארק ,ץנָאס:ַײנ)
 4,515 'ג 'ווניא
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 ענייש ץנַאג ַא ,לריימ ַא טציז ךייט גערּב ןּבעל .4

 ,ענייש ץנַאג ַא לדיימ ַא טציז ךַײט גערּב ןּבעל 1
 ;טלַאטשעג ריא זיא ןייש יװ ,ךַא
 ,ענייש ַא רעייז לדיימ ַא זיא יז
 ,טלַאטשעג ריא זיא ןייש יװ ,ךַא

 טנעה עריא ףיוא דניק ַא טלַאה יז 2
 ;ןגיוז ריא טיג ןוא
 ,ליומ ןיא טסורּב סָאד ,דניק ןַײמ ,םענ,

 .ןגײלקעװַא ריד ןיוש ףרַאד ךיא

 ,ליומ ןיא טסורּב סָאד ,דניק ןַײמ ,םענע 3
 ;ןגָאט וצ ןָא ןיוש טּבױה סע םורָאװ
 ,ןעורעד סָאד ןלעװ ןשטנעמ עדמערפ
 .ןגָאזסױא ןרעטלע ענַײמ ןעמ טעװ

 ,ןשיפ ערעַײט ריא ,ןשיפ ריא ,ןשיפ ךַא 4
 ,ןסיּב ןרעַײט ַא טכַארּבעג ךייַא ּבָאה ךיא
 ,ןסיּב ןרעַײט ַא טכַארּבעג ךייַא ּבָאה ךיא
 ,ןסינעג ךיוא טולּב ןַײמ טלָאז ריא

 ,גיוו ןַײד ןַײז טעװ ןרעסַאװ עטיירּב יד,
 ,ןגיװ ריד טעװ ַאנלָאװ יד ןוא
 ,גיו ןַײד ןַײז טעװ ןרעסַאװ עטיירּב יד
 .ןגיו ריד טעװ ַאנלָאװ יד ןוא

5 

 ,רעסעלש ענעדליג טימ גרעּב ענרעדליג טגָאזעגוצ רימ טָאה רע, 6
 ןןעמענ רימ טעװ רע ,טגָאזעג טָאה רע ןוא
 ןּבעל ןצנַאג ןַײמ ףיוא טעלױקעגּפָא רימ רע טָאה טצעי ןוא
 "',רעסעמ ןדליוװ ןייא טימ

 ('ח רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 3.333 "3 'וניא

 ןרעהסיוא עטכישעג ענייש יר ליוו סע רעוו 35

 ,ןרעהסיוא עטכישעג ענייש יד ליו סע רעו

 ;ןפָאלש ןייג טינ טכַאנ יד לָאז רעד

 ֶו ,קירעיױרט זיא עטכישעג יד ,יוא

 ,ןפָארטעג טָאה רעטכָאט סרעקצניּפ דיוד טימ סָאװ

 ,עוָאר עטסּביל וד ,עזָאר ענייש ,ךַא, 2

 ןןריצַאּפש ריד טימ ייג ךיא ,טסניימ וד
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 ,ריד ּבילוצ רָאנ ייג ךיא

 ,יןריפוצרעּביא ןּבעל ןַײד

 ,ןָאטעג ךייַא ךיא ּבָאה סטכעלש ַא רַאפ סָאװ, 3

 ;ןּבױר ןּבעל ןַײמ רימ טליוװ ריא זַא

 ,ןָאטעג ךַײא ךיא ּבָאה סטכעלש ַא רַאפ סָאװ

 ,ןּבױר ןּבעל ןַײמ רימ טליוו ריא זַא

 ,טַאקָאװדַא וד ,טַאקָאװדַא; =
 ;ןשוק טנעה ענַײד ךיז וטזָאל סָאװ
 ,ןּבעל ןזָאל ריא טסעװ וד זַא
 .ןשוּב ןוא תוּפרח ןּבָאה וטסעװ

 ,ןעמוקעגוצ עקלשזַאס םוצ ןענַײז יז יװ .5
 ;ןעמונעגמורַא קרַאטש ןוא טסעפ ריא יז ןּבָאה ױזַא
 ,ןפרָאװעגנַײרַא עקלשזַאס ןיא ריא ןּבָאה יז יװ ןוא
 ,ןפָאלטנַא םייהַא רעדירּב יד ןענייז ױזַא

 ,ןסיוורעד ןָאטעג ךיז ןּבָאה ןרעטלע יד יװ 6

 ןןסירעצ רעדיילק יד ךיז ףיוא ייז ןּבָאה ױזַא

 ,ןעמוקעגנָא ןיהַא ןענַײז ייז יו

 ,ןעמונעגסױרַא עקלשזַאס ןופ יז ןעמ טָאה יוזַא

 ,ךעלדיימ עּביל ריא ,ךעלדיימ ריא ,ךַא. 7

 ןןעקנעדעג ןָאט ריא טלָאז האווצ ןַײמ

 רוחּב רעטסעּב רעד ןוא רוחּב רעטסנעש רעד
 "ןעקנירטרעד וצ טינ רעמ ךָאד טניימ

 ('ח רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 564 'נ 'ווניא

 ןיימ רענלימ ,ןגרָאמ טוג ,ןגרָאמ טוג .6

 ,ןריפ ןעכּבַײװ יד טוט רענלימ רעד !ןַײמ רענלימ ,ןגרָאמ טוג ,ןגרָאמ טוג 1
 .ןריפ ןעכּבַײװ יד טוט רענלימ רעד ?ןײלוּבַײװ ןייש ַא טינ וטסָאה יצ
 ,ןלָאצַאּב רעַײט ריא רַאפ ןלעװ רימ

 ,רונשלטַײּב זיא גוצ רעטירד רעד .4 .ןלָאצַאּב רעַײט ריא רַאפ ןלעװ רימ / : צ רעטי

 ;רונ ןעמ טָאּב רעלַאד טרעדנוה ףלעוװצ
 ,ןריפ ןעכּבַײװ יד טוט רענלימ רעד ,רונשלטַײּב זיא גוצ רעטשרע רעד .2

 ;ןריפ ןעכּבַײװ יד טוט רענלימ רעד ;רונ ןעמ טָאּב רעלַאד טרעדנוה ריפ
 ,ןריפ ןעכּבַײװ יד טוט רענלימ רעד
 ,דגיז ענַײז ןיא טכַארט רעגלימ רעד 5 .ןריפ ןעכּבַײװ יד טוט רענלימ רעד

 ןליפ ןיוש טזיא רעלַאד טרעדנוה ףלעוװצ ְו

 ,ןפיל ןליײַא ןיא טוט רענלימ רעד ,רונשלטַײּב זיא גוצ רעטייווצ רעד .3

 :ןעמָאקעג זיוה וצ ךַײלג זיא ןוא ;רונ ןעמ טָאּב רעלַאד טרעדנוה טכַא



 סעדַאלַאּב 14

 !ןַײלוּבַײװ ,ןגרָאמ טוג ,ןגרָאמ טוג , 6

 ;ןײטּפַאשרעױרט טכַארּבעג ריד ּבָאה ךיא

 ,ןּברָאטשעג זיא רעטומ ןַײד

 ,ןּברָאטשעג זיא רעטומ ןַײד

 ןַײרַא רעמיצפָאלש ןיא ךַײלג יז טייג ָאד 7

 ;ןָא רעדיילק עצרַאװש ךַײלג טוט ןוא

 ,ןפױל ןליַא ןיא טוט ןוא

 .ןפיול ןלייַא ןיא טוט ןוא

 ןײלוּבַײװ סרענלימ םעד יװ ןוא 8
 ;ןַײרַא דלַאװ ןיא ךָאד זיא
 ,ןעמָאק ןגעקטנַא רעדרעמ ַײרד
 .ןעמָאק ןגעקטנַא רעדרעמ ַײרד

 !ןײלוּבַײװ ,ןגרָאמ טוג ,ןגרָאמ טוג , 9
 ןןײלוּבַײװ סרענלימ םעד טינ וטסניּב יצ

 ,טלָאצַאּב רעַײט ריד רַאפ ןּבָאה רימ
 ,'טלָאצַאּב רעַײט ריד רַאפ ןּבָאה רימ

 ,ןטײרּפש לטנַאמ םעד טוט רעטשרע רעד .0
 ;טנַאה ןיא רעסעמ םעד רערעדנַא רעד
 ,ןדַײנש ןיוש ליוו רעטירד רעד
 .ןדַײגש ןיוש ליװ רעטירד רעד

 ,ןַײמ רעדרעמ ,ןייַא טלַאה ,ןייַא טלַאה, 1

 ;ןָאט ןעמיטש ַײרד רימ טזָאל

 ,ןטשרעּבױא םעד וצ רעטשרע רעד

 ,רעטומ ןַײמ וצ עטייווצ יד

 .רעדורּב ןַײמ וצ עטיוד יד

 ןַײא זיא רעדורּב ןַײמ ,רעדורּב ןַײמ , 2

 ,ןַאמ:ןגעיעג

 ;ןַאק ןסיש ליּכ ןיוש ךַײא טעװ רע
 ,ןסיש ןיוש סיװעג ךַײא טעװ רע

 ."ןסיש ןיוש סיוועג ךַײא טעװ רע

 ,טרעהרעד ןעמיטשיד טָאה רעדורּב רעד יוו .3

 ;ןַײרא דלַאװ ןיא ךַײלג רע זיא

 ףיוא טגנעה רעטסעוװש יד ןענופעג ןוא

 ,עלעמייּב ַא

 .ןעלּכַאנק עגנוי ייװצ ךָאנ וצרעד ןוא

 ,רַאפרעד רַאפ ןשטנעמ יד טמוק סָאװ , 4

 'ןשיילפ ןוא טולּב טדַײנש ןוא טמענ סָאװ

 ,טליוו ריא סָאװ זדנוא טימ טוט,

 ,"טָארּב ןוא טנערּב ,טקנערט ןוא טגנעה

 ('װ רענליו ,זרָארּבדָאּפ)
 623 'ג 'ווניא

 רעּבליז ןוא רלָאג ןיימ קעװַא ריד ַאנ 7

 ,רעּבליז ןוא דלָאג ןַײמ קעװַא ריד ַאנ 1
 .רעדניק ןוא ּבַײװ ןַײמ וצ ןייג רימ זָאל
 ,ַאל--ַאל--8ַל--ַאל--ַאל
 .ַאל--ַאל--ַאל--ַאל--ַאל

 ,ןֿפרַאדַאּב טינ ךיא וט רעּבליז ןוא דלָאג ןַײד 2

 ,ןפרַאשנָא ףלח םעד לעװ ךיא רָאנ
 ,19--ול--ול--ול--ול

 !ויּבַאז עיּבעט ַאי--ול--ול--ול

 ,ןגָאװ ןוא דרעפ ןַײמ קעװַא ריד ַאנ 3
 ,ןּבָארגַאּב טינ רימ וטסלָאז דלַאװ ןיא רָאנ

 ,וויזַאא ַאל--ַאל--ַאל

 ,ןֿפרַאדַאּב טינ ךיא וט ןגָאװ ןַײד ןוא ורעכ ןַײד 4
 .ןפרַאשנָא ףלח םעד לעװ ךיא רָאנ
 ,וו"זַאא ול---ול--ול



 15 סעדַאלַאּב

 ,רעזַײװ םענרעדלָאג ןַײמ קעװַא ריד ַאנ 5

 ,רעוַײה יד רעּביא ןייג רימ זָאל ןוא

 וװיזַאא .ַאל--ַאל---ַאל

 ,ןפרַאדַאּב טינ ךיא וט רעזַײװ םענרעדלָאג םעד 6
 ,ןפרַאשנָא ףלח םעד ףרַאד ךיא לַײװ

 וװיזַאא ול--ול--ול

 ,ןשַאלַאק יד טימ ךיש יד קעװַא ריד ַאנ

 ,ןסַאג יד רעּביא ןייג רימ זָאל ןוא

 וויזַאא ַאל--ַאל--ַאל

 ,ןפרַאדַאּב טינ ךיא וט ןשַאלַאק יד טימ ךיש יד 8
 ,ןפרַאשנָא ףלח םעד ףרַאד ךיא לַײװ
 וװיזַאא ול--ול--ול

 ,ןטײט רימ וטסליװ סָאװ ,רעדרעמ וד ,רעּבױר וד 9
 .טײק ענרעזַײא ןיא ןדימשנַײא ריד לעװ ךיא

 ,ַאל--ַאל--ַאל--ַאל--ַאל
 ,ַאל--ַאל--ַאל--ַאל--ַאל

 ('ה רעגליוו ,זרָארּברָאּפ)
 2,307 *ג 'ווגיא

 ךָאד ךיא יירש יירשעג ןטשרע םער .8

 ,ךָאד ךיא ַײרש יירשעג ןטירד םעד 3 ,ךָאד ךיא ַײרש יירשעג ןטשרע םעד
 ;ךָאד ךיא ףור רעדורּב ןּביל םעד ;ךָאד ךיא ףור ןטַאט ןּביל םעד
 ,ןטױנ ענַײמ ןיא ,רעדורּב ,רימ ףלעה ,ןטיונ ענַײמ ןיא ,עטַאט ,רימ ףלעה
 .ןטױט ןימ ליװ ןלזג רעד זַא ןטיוט ךימ ליוו ןלזג רעד זַא

 ,ךָאד ךיא ַײרש יירשעג ןטרעפ םעד 4 ,ךָאד ךיא ַײרש יירשעג ןטייווצ םעד

 ;ךָאד ךיא ףור רעטסעוװש רעּביל רעד ;ךָאד ךיא ףור ןעמַאמ רעּביל רעד
 ןטיונ ענַײמ ןיא ,רעטסעװש ,רימ ףלעה ,ןטױט ענַײמ ןיא ,עמַאמ ,רימ ףלעה
 ןטיױט ךימ ליוװ ןלזג רעד זַא .ןטױט ךימ ליװ ןלזג רעד זַא

 ,ךָאד ךיא ַײרש יירשעג ןטפניפ םעד 5

 ;ךָאד ךיא ףור טָאג ןּביל םעד
 ,ןטױנ ענַײמ ןיא ,טָאג ,רימ ףלעה
 ,ןטוט ךימ ליוו ןלזג רעד זַא

 (עגליװ)
 133 'ג 'וניא



 רע דיל -ל ביל ימ

 עלעריימ ןיילק ,עלעריימ ןייש .9

 ,עלעדיימ ןיילק ,צלעדיימ ןייש , : ,עלעדיימ ןיילק ,עלעדיימ ןייש , יו

 !לּפע ךָאנ רימ טימ םוק י!ןרַאּב ךָאנ רימ טימ םוק

 : ,רותּב ,ארומ ּבָאה'כ :, : ,רוהּב ,ארומ ּבָאהיכ :,

 ילּפעצ סָאד ןדַײנשּפָא טשינ רימ טסלָאז ,ןרַאנרַאפ טשינ ךימ טסלָאז

 ,עלעדיימ ןיילק ,עלע דיימ ןייש , 3

 '!ןרעמ ךָאנ רימ טימ םוק

 : ,רוחּב ,ארומ ּבָאהיכ :,

 ".ןרעיײלשרַאפ טשינ ךימ טסלָאז

 (דנַאלסוד-ןטַאּפרַאק ,עװָאגיװסָאר)

 52,982 '1 'ווניא

 עלעניּפש ןיא רימ ךןיא ייטש .90

 ,ןעמענ ךימ וטספרַאד סָאװ 2 ,עלעגיבש ןיא רימ ךיא ייטש 1

 ןטלעג ןייק טשינ ךָאד ּבָאה ךיא ;ןןעמעק ךיז ךיא ליוו

 ,ןּבָאה הנותח עדייּב ןעמ לָאז לגניי ןייש ַא ךרודַא טייג

 .טלעוו עקיטכיל ַא ןּבעל ןעמ טעוװ .ןעמענ ךימ ליוו רע ,טגָאז ןוא

 ('װ רעװעשרַאװ ,וָאקַאמ)
 6,852 'נ 'ווניא

 ןעמוקעג ןלױּפ ןופ ,רוחּב ַא ,רוהּב ַא .21

 ?ןַאפ ַא ןופ רעפיט זיא סָאװ, 3 ,ןעמוקעג ןליוּפ ןופ ,רוחּב ַא ,רוחּכ ַא 1
 י?ןַאמ ַא ןופ רעַײרטעג זיא סָאװ .ןעמונעגוצ עלעדיימ ַא ךיז טָאה'ר
 ,ןַאפ ַא ןופ רעפיט זיא לסעק ַא, ,ןגערפ ךיד לעװ'כ סָאװ ,עלעדיימ וד ,עשז רעה,
 ,ןַאמ ַא ןופ רעַײרטעג זיא רעטָאפ ַא ,ןּבעג רעפטנע ןַא ףיורעד רימ טסלָאז

 ;דַײז ַא ןופ רעגיד זיא סָאװ, 4 ןזוה ַא ןופ רעכעה זיא סָאװ, 2
 יִלֹּבַײװ ַא ןופ רעַײרטעג זיא סָאװ 'ןזיומ ַא ןופ רעטקישעג זיא סָאװ
 ,דַײז ַא ןופ רעגיד זיא רָאה ַא, ,זױה ַא ןופ רעכעה זיא םיױּב ַא;
 ,יּבַײװ ַא ןופ רעַײרטעג זיא רעטומ ַא ,יזױמ ַא ןופ רעטקישעג זיא ץַאק 8

 (דנַאלסור-ןטַאּפרַאק ,עװָאגיװסָאר)

 52,983 'ג ?וניא
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 17 הע דיליע ביל

 למענירּב םוצ רימ ךיא ייג 2

 ,למענירּב םוצ רימ ךיא ייג

 !: ןןעמענ רעסַאװ :

 ,לדײמ ענייש ַא טייטש ןטרָאד ;!
 : ,ןעמוק טינ ריא וצ ןעק ךיא

 דלַאװ ןופ ןרעּב ַא סױרַא םענ,

 : ;ןּביירש סיוא םע ןרעל ןוא :

 לָאמטסנעד ָאטָא ןוא לָאמטסנעד ָאטָא:!

 ו; ,"ןּבַײלּברַאפ רענַײמ ןטסעוו

 דלַאװ ןופ ןרעּב א ןעמענסױרַא לעװ ךיא ,

 ; ;ןּבַײרש ןענרעלסיוא םע לעװ ןוא ;

 ,רעדניק ןּביז רימ עשז:ּבָאה ָאט ;ו

 ו:י;ןּבַײלּברַאפ וטסלָאז לדיימ ַא

 ,רעדניק ןּביז ןּבָאה ריד לעװ ךיא;,
 ו; ;ןּבַײלּברַאפ ךיא לעװ לדיימ ַא ;'
 ןגיוו ןּביז סיוא רימ ךַאמ ָאט ;!
 ו; ,"ןגַײצעג ןָא ןוא רעסעמ ןָא

 493 '1 'ווניא

= 

 ןגיוו ןּביז ןכַאמ ריד לעװ ךיא, 5
 ו: ;ןגַײצעג ןָא ןוא רעסעמ ןָא :!
 רעדמעה ןּביז ףיוא רימ יינ ָאט :!

 : ";ןדַײז ןָא ןוא ןעלדָאנ ןָא

 רעדמעה ןּביז ןעיינפיוא ריד לעװ ךיא;,
 : ;ןדַײז ןָא ןוא ןעלדָאנ ןָא :!

 ,רעטייל ַאזַא סיוא רימ ךַאמ ָאט ;ו

 ו:".ןגַײטש למיה םעד ןענעק לָאז ךיא

 ,רעטייל ַאוַא ןכַאמסיױא ריד לעװ ךיא
 ו; ;ןגַײטש למיה םעד ןענעק טסלָאז וד :!
 ,למיה ןופ ןרעטש יד סיוא רימ לייצ רעּבָא ;!
 ו: ',ןדיימרַאפ טינ וטסלָאז םענייא ןייק

 ןרעטש יד ןלייצסיוא ריד לעװ ךיא, 8
 ,למיה ןופ

 ו: ;ןדַײמרַאפ טינ ךיא לעװ םענייא ןייק

 ,לָאמטסנעד ָאטָא ןוא לָאמטסנעד ָאטָא :!

 :",ןּבַײלּברַאפ רענַײמ וטסעוװו

 ('ה רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)

 רעטצנעפ ןייט םורַא ןוא םורַא וטסייג סָאו .3

 ,רעטצנעפ ןַײמ םורַא ןוא םורַא וטסיײג סָאװ, 1
 ןרימ ןיא טּבילעגנַײא ךיז וטסָאה סָאװ
 ,ערעסעּב ַא ןוא ערענעש ַא ןגירק טסעװ וד
 יױריד ןדַײל טינ ןעק ךיא ,יָא

 ,ןעילּב ןזיור ייווצ יװ ךעלעקעּב ייווצ ענַײד 2

 ןסיז רעקוצ יװ זיא ןּפיל ענַײד

 ,ןשרַאק ענייש יײװצ יװ ךעלעגייא ענַײד
 .שוק ַא ריד ןופ ןיוש ךיא םוקַאּב יו

 ,טכַאנ עצנַאג ַא ריד ַײּב ייטש ךיא 3

 ,טונימ ןייא יו קעװַא רימ טייג'ס ןוא
 ,ןדייש ריד ןופ ךיז זומ ךיא זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא זַא
 ,טוג טינ ץרַאה ןַײמ ףיוא רימ טרעוו
 וו"זאא ןעילּב ןזיור ייווצ יװ ךעלעקעּב יײװצ ענַײד

 ,טסעפ רימ קירד ןוא טנַאה ןַײמ םענ 4

 ;ןגױא ענַײמ טימ ןענייוו וצ ןָא ךיא גנַאפ ױזַא

)2( 



 ףעדיליעביל

 ,טסענ ריא ןופ עלעגייפ ַא יװ ױזַא
 ,ןגױלּפרַאפ רימ ןופ וטסעװ ױזַא
 וו"זאא ןעילּב ןזיור ייװצ יװ ךעלעקעּב ייווצ ענַײד

 ,ןענערּברַאפ קירטש יד לָאז רעייפ ַא 5

 ןטּפינקעגנעמַאזוצ עּביל רעזדנוא טָאה סָאװ

 ,ןענעק טינ ריד ךיא טכעמ יַאװלה

 .קילג רעצנַאג ןַײמ ןַײז סָאד טכעמ

 (דנַאלטעל ,עגיר)
 39,078 'ג 'װגיא

 קיצנייא ןוא ןייא ןעמַאמ ןיימ ייּב ןיּב ךיא .4

 ,קיצנייא ןוא ןייא ןעמַאמ ןַײמ ַײּב ןיּב ךיא, 1
 ןּביל רעַײט ךימ טָאה עמַאמ ןַײמ
 ,ןעמַאמ רעד ַײּב טלעוּפעג ןיוש ּבָאה ךיא :!
 ו: ',ּבוטש ןיא ןעמיקנַײרַא ןיוש טסגעמ וד

 ,'ָאי, :טגָאז עמַאמ יד 2
 ;"ןיינ, :טגָאז עטַאט רעד ןוא
 ,עדייּב יז ַײּב טלעוּפעג ןיוש ּבָאה ךיא ;!
 ;..ןײגנַײרַא ּבוטש ןיא ןיוש טסגעמ וד

 ,ןרעװ טינ ןתח ןייק ךָאנ ליוו ךיא, 3
 ןֿפָאק םעד ןעיירדרַאפ טשינ רימ ליװ ךיא
 ,ןרָאי יד ןיא עלעדיימ ַא ןיוש טסיּב וד :!
 ו; ",טַאדלָאס ַא ןַײז יג ךיא ןוא

 ,ןטרַאװ ריד ףיוא ךיא לעװ רָאי ַײרד, 4
 ןסױרַא ךָאד וטסעװ ןטרעפ ןפיוא ןוא

 ,ןדנ ןייק ןּבעג ןלעװ טינ רימ טעװ עמַאמ ןַײמ :!

 !:',סיורג ןטלַאה ךיד טסעװ ןיילַא וד ןוא

 ,ןדנ ןגעװ ןייג ריד טעוװ'ס זַא;, 5

 ןּבוטש סעמַאמ ןַײמ ךיא לעװ ןפיוקרַאפ

 ןקילג עלַא יד רימ ןגיוט עשז סָאװ וצ ;!

 ו; ,ּביל טשינ ךיא ּבָאה ןיילַא ךיד זַא

 ,ןלייצרעד ריד ךיא ליװ תמא ןצנַאג םעד, 6
 ,ּבוטש ןיא ריד ַײּב זיא סע שטָאכ
 עלעדיימ רענעש ַא זיא ןרָאט רבח ןַײד ;
 ו;",ּביל עקַאט ךיא ּבָאה ןיילַא יז ןוא

 (יה רעגרעּבמעל ,קסיצשָאמ)
 6,833 'נ 'ווניא



 19 ֿבצ דיליעּביל

 עּביל עקיררעייפ יד .5

 ,עּביל עקידרעַײפ יד 1
 ;ןענערּב רימ ןיא טוט סָאװ
 ,עקנישוד ,ריד ךיא ּבָאה ּביל ;!
 ו: ,ןעמענ טשינ ריד ןעק ךיא

 ,ריד ךיא ּבָאה ּביל
 ;טלעװ עצנַאג יד יו
 ,טסייג ןוא טסייטש וד יו ןעמענ ריד לעװ ךיא :
 ונ ,טלעג עקיּפָאק ַא ןָא

 ,סַאג ןיא סױרַא יג ךיא 3
 ;ןעמַאזרַאפ ךיז וט ןוא
 ץלָאטש טעקעװַא ךיז לעטש :!
 ו: ,ןעמַאמ ןַײד טימ רעּביא דייר ןוא

 ,ןדיײר ןָאטעג עמַאמ יד טָאה סָאװ, 4
 ?ןגָאז ןָאטעג יז טָאה סָאװ ןוא
 ,ןדייר ןָאטעג טָאה עמַאמ יד, ;
 ו: ".ןדיישעצ עדייּב ךיז ןזומ רימ זַא

 828 'ג 'װניא

 טעּברַאעג ּבָאה'כ 6

 קירּבַאפ ַא ןיא טעּברַאעג ּכָאה'כ .1
 ;ןסָארעיּפַאּפ לטסעק ןופ
 ,עלעגניי ַא ןיא טּבילעגנַײא ךיז ּבָאה'כ
 ,ןתח ןַײמ ןַײז טעװ רע זַא ,טניימעג ּבָאה יכ

 ,עּביל עקידרעַײּפ יד
 ;ןענערּב ןצרַאה ןיא טוט טָאװ
 ,ךיז ןּביל רעזדנוא גיוט סָאװ
 ?ןעמענ טינ ךיז ןענעק רימ זַא

 ּבוטש ןיא ןַײרַא יג , 3

 ;ןעמַאזרַאפ טינ ךיז וט ןוא

 ,ץלָאטש ןלעטשקעװַא ךיד טסלָאז וד
 ',ןעמַאמ ןַײד ןדייררעּביא ןוא

 ,ענַײמ עקנימַאמ, 4

 ,ןײלַא ךָאד טסייוו וד
= 

 ןַײז טינ טעװ סָאד ,ןיינ, 5
 ןןייגרעטנוא טלעװ יד ןעק סע

 ,ןדייש טינ ריד טימ ךיז ליוו ךיא :ו
 ו:',ןײלַא ןַײז טינ ןעק ךיא

 ןכַאז יד ןעמענ רימָאל, 6
 ;ןרָאק יד ןיא ןפרַאװ ןוא
 ,לרעטצנעפ ַא ךרוד סױרַא רימָאל :!
 ו:",ןרָאפקעװַא עדייּב ןוא

 ,דנַאל עדמערפ ַא ןיא, 7
 ;ןשטנעמ עדמערפ ןשיװצ
 ,ןריפ הפוח רעד וצ זדנוא טעװ רעװ :!
 : ?ןשטנעּב ודנוא טעװ רעװ ןוא

 ,דנַאל עדמערפ ַא ןיא, 8

 ןןשטנעמ עדמערפ ןשיװצ

 ןריפ הפוח רעד וצ זדנוא טעװ טָאג ;!

 ;",ןשטנעּב זדנוא טעװ טָאג ןוא

 ('ח רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)

 קירּבַאפ ַא ןיא

 ,ןעַײרטעג ןַײמ ןופ עּביל יד זַא
 ",ןגָארטרעּבירַא טינ ךיא ןעק

 ?ןַאטַאלרַאש רעד ּוװ 5

 ;ןּבַײרטסױרַא םיא לעװ ךיא
 ,ןַײז טעװ טיוט ןַײמ זַא ,ןסיװ לעוו'כ

 ןּבַײלּב טינ רע טעװ םעדייא ןַײמ

 ,טגָאזעג יזט' סָאװ; 6
 '?ןדייר ןָאטעג יזט' סָאװ ןוא
 ,טגָאזעג טָאה יז,
 ,ןדיישעצ ךיז ןזומ רימ זַא

 ןדיישעצ ךיז ןזומ רימ, 7
 ;ןּבַײלּברַאפ עדמערפ ןוא
 ,ּבוטש ןיא ריא וצ ןײגנַײרַא טסעװ וד זַא
 " ןּבַײרטסױרַא ריד יז טעו
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 ,ןכַאז ענַײד םענ , 8
 ;ןרָאק יד ןשיװצ לעטש
 ,טכַאנ עּבלַאה ךָאנ רעגײזַא ףלעווצ
 ,ןרָאפקעװַא עדייּב רימ ןלעוו

 56,035 'ג יוװניא

 ףצ דיליע ביל

 ,דנַאל עדמערפ ַא ןיא, 9
 ,ןשטנעמ עדמערפ ןשיװצ

 ןריפ הּפוח רעד וצ זדנוא טעװ טָאג

 ,.ןשטנעּב זדנוא טעװ טָאג ןוא

 (ענליװ)

 ןמרָאג ןיא סעוָאר ייווצ 7

 ,ןטרָאג ןיא סעזָאר ייווצ .1
 ו: ןדלעפ ןיא ןעמולּב ייווצ ;
 ,טייהגייש סָאד טּביל רענייא :!
 ו: טלעג סָאד טּביל רעטייווצ רעד

 ,טייהנייש ענייק טינ ףרַאד ךיא .2
 : ןטלעג ענייק טינ ףרַאד ךיא ;!

 ,עלעדיימ סָאד רָאנ ּביל ךיא ;!
 : ,טלעפעג רימ עכלעוו

 ,ןגיוא עצרַאװש ענַײד טימ 3
 ו: ;רָאה עדנָאלּב ענַײד טימ ;
 ,יײטש ךיא ּוװ ,ייג ךיא ּױװ :ו
 ו; ,רָאפ ץלַא רימ וטסמוק

 40,083 'ג יוװניא

 ,עלעדיימ עקנינייש 4

 ': ןדניק סענעטלעז :!
 ןצרַאה ןַײמ ןיא טסָאה ּוד :
 ו; ,טדניצעגנָא רעַײפ ַא

 ןגיולפעג ריד וצ ןיּב ךיא .5
 ו; ןטניוו ךרוד ןוא ןגער ךרוד ;
 ,ןגיולפעג ריד וצ ןיּב ךיא :
 ו: ,דניק ַא וצ רעטומ ַא יװ

 ,קעװַא רימ ןופ טסרָאפ וד זַא 6

 ו: ;ץרַאה ןַײמ רימ טסַײר ןַאד :
 עּביל עכעלרעסיוא ןעד ;ו
 .: .ץרַאמש עכעלרעניא זיא

 ('װ רענליוו ,זדָארּבדָאּפ)

 רימ וצ ןײרַא טסייג וד .8

 ,רימ וצ ןַײרַא טסייג וד

 ; ;ּביל רימ טסָאה וד זַא ,טסגָאז וד :!

 ,ערעדנַא ןַא וצ קעװַא טסייג וד ;

 ; ,ֿבורג ַא רימ רַאפ טסּבָארג וד

 ,רימ וצ ןַײרַא טסייג וד .2

 !:;ןכַאמ עלעדיילק ַא רימ טסעװ וד ,טסגָאז וד :
 ,ערעדנַא ןַא וצ קעװַא טסיײג וד :

 ו: ,ןכַאלּפָא רימ ןופ טסוט וד

 ,ןליּפש וצ עּביל ַא 5

 ,רימ וצ ןַײרַא טסייג וד ,3

 ו: ןרעוװייא ןַא רימ טסערודרַאפ וד ;:

 ,ערעדנַא ןַא וצ קעװַא טסייג וד ;!

 3 ,רבק ַא רימ רַאּפ טסּבָארג וד

 ןליּפש וצ עּביל ַא 4
 : ןרעדנּוװ ןייק ןַײז טינרָאג ךָאד טלָאװ :!
 ןרָאװעג טדערעג סע טלָאװ ןעוו רעּבָא ;
 ו; ,רעדניק ןייק ןַײז טינ לָאז'ס ןַא

 : ;ןַאלּפ ַא ןעועג ךָאד טלָאװ ;

 ,ןרָאװעג טדערעג סָאד זיא ןעוו רעּכָא :

 ; ,ןַאמ ןַײמ ןַײז טסלָאז וד זַא

 (עטיל ,עװלעזדָאּפ) 37 יג 'װניא
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 ןּביילנ רעכיז רימ ךָאד טסגעמ 9

 ,ןּביײלג רעכיז רימ ךָאד טסגעמ 1
 ;טונימ ןייא ןּבעל טינ ריד ןָא ןָאק ךיא
 ןּבעל ןַײמ יװ ּביל ,ריד ךיא ּבָאה ּביל
 ,טינ ריד ךיא ןעק ,וינעשוד ,ןעמענ רעּבָא

 ,ןעמונעג רעייז ריד ךָאד טלָאװ ךיא 2
 ;ןיימעג טסניּב וד סָאװ ,ןורסח ןייא רָאנ
 ,ןּבעל:סיז ןַײמ ,ריד ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא יו
 ,ןייװעג ןופ טינ רימ ןענעקירט ןגיוא ענַײמ

 ,ןגיוא עצרַאװש ייווצ ענַײד 3
 ;קילּב ןטשרע םעד רימ ףיוא ןָאטעג ןּבָאה יז
 ,ןגױצעגסױרַא תויח ןַײמ רימ ןופ ןּבָאה יז
 .קירוצ טינ סע ךיא ןעק ןעמענּפָא

 רעגעלעג ןַײמ ףיוא טכַאנ ַײּב ,טכַאנ ַײּב 4
 ןטכַארט ךיא ןוא רימ ךיא גיל
 רעגײזַא יװ ױזַא רימ טּפַאלק ןצרַאה ןַײמ ןוא
 .טכַארּברַאפ ּבָאה ךיא סָאװ ,עּביל רעד ןופ

 ('װ רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 843 '1 'װניא

 יירד ,ייווצ ,סנייא ,רָאי ַא קעװַא 0

 ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא ,רָאי ַא קעװַא 1
 ;םורַא ךיז ןריפ רימ יװ
 ,ןכַאמ וצ לָאמ-סנק ַא ןענָאמרעד ריד געלפ ךיא זַא
 ,ַײּברעד טינ זיא ּפָאק ןַײד זַא ,ןגָאז וטסגעלפ

 ,ןדייר וצ ליפ ךיא ּבָאה ,ןּבעל ןַײמ ,ריד טימ ,2
 ;טינ סָאד טמענַאּב ּפָאק ןַײמ רָאנ
 ,ןדיישעצ ךיז ןלעװ רימ זַא ,ןַײז ךָאנ ךָאד ןעק סע
 ,טינ יאדװַא זַא ,ריד ךיא גָאז ןגָאז רָאנ

 ,ןרָאפעג עקדָאל ןפיוא ןענַײז רימ יװ ,ןּבעל ןַײמ ,וטסקנעדעג יצ 3
 ;טסַאּפעגוצ ןעוװעג זיא סע ,דיל ַא ןעגנוזעג וטסָאה וד
 ,ןדיישעצ ךיז ןלעװ רימ זַא ,יאדװַא ךָאד טסניימ וד
 ,טסנקרַאפ ןַײז ןלעװ רימ זַא ,ןיימ ךיא ןוא

 ,עלעדימ עניש ץנַאג ַא טנַײה ךָאנ ךָאד ןיּב ךיא 4

 ;טלעג לסיּב ןייש א ןענידרַאפ ךָאנ ןעק ךיא



 רע דיל-עּביל 22

 עלעגניי םענייש ץנַאג ַא ןעמענ ךָאנ ךָאד ןעק ךיא
 ,טלעוו עכעלקילג ַא םיא טימ ןּבעל ןוא

 ('װ רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 40.174 'נ 'ווניא

 ןעילפ ןרָאי יד ,ןעיצ ןרָאי יד .3

 ,ןרָאפקעװַא רימ ןופ טסוט וד יװ ױזַא ,2 ,ןעילפ ןרָאי יד ,ןעיצ ןרָאי ײז 1
 ?קירוצ ןעמוק וטסעװ ןעוו .קע ןַא ןיוש טמענ עּביל רעזדנוא ןופ
 ,ןטעּב ךיד ךיא לעװ ךַאז ןייא ,ךָאנ ,עּביל עטסעּב יד ,עטסנעש רעזדנוא ןופ
 ,טינ רימ ןָא וטסלָאז ןסעגרַאפ זַא ,קעװַא רימ ןופ וטסרָאפ ןרָאפ

 ,ןסעגרַאפ רימ ןָא טסעװ וד זַא 3

 ,טכעלש ןַײז עדייּב ודנוא ךָאד טעװ

 ,עּביל עשלַאפ יד ןפָארטש טעװ טָאג

 ,טכער ןּבָאה ךָאד טעװ רע ןוא
 (עשרַאװ) 3.098 'נ 'דניא

 עלעריימ עכעלטנרָא ןַא ןזעוועג ןיּב ךיא תעשּב .2

 ,עלעדיימ עכעלטנרָא ןַא ןזעװעג ןיּב ךיא תעשּב ;
 ;טלעג רַאפ רֶערעַײט ןעװעג ךיא ןיּב
 ןרָאװעג טקידײלַאּב ,טקידײלַאּב ךיא ןיּב טנַײה !יוא
 ,טלעוו רעצנַאג רעד רעּביא

 ,ןעקנירט ריד טלעפ יצ ,ןסע ריד טלעפ יצ ,2

 ?גנַאג םענַײּפ םענייש ַא ריד טלעפ יצ

 ,ןעקנירט ןייק טינ רימ טלעפ סע ,ןסע ןייק טינ רימ טלעפ סע ,יוא

 ,גנַאלרַאפ ךיא ןעמעוו רָאנ רימ טיג

 ,רעדנוזַאּב ןרעדעי אנקמ ךיא ןיּב טנַײה 3
 ;טינ סעּביל ןייק ןופ סייװ סע רעװ
 ןךעלרעדניק עגנוי טימ טלעװ ַא קעװַא טעליוק עּביל ַא ,יוא
 ,טוג טינ זיא עּביל ַא !דלַאװג

 ('װה רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 842 'נ 'ווניא

 ערַאטיג רעד ףיוא ליּפש ךיא ןוא ליּפש ךיא .3
 ,ערַאטיג רעד ףיוא ליּפש ךיא ןוא ליּפש ךיא 1

 ;ןייש רעייז ריא ףיוא ליּפש ךיא
 ,ןליפ טינ ןעק רענייק יװ ,יא ,ץרַאה רעטיּב ןַײמ ;!
 ו; ,ןײלַא רעטּבילעג ןַײמ ןוא ךיא רָאנ



 רע דיליעּביל

 ,ןטרָאג ןיא טילּב סָאװ םולּב םעד ףיוא קוק ַא ּביג 2

 ןטכַאנ רעּבלַאה זיּב ,יוא ,ןעילּב ךָאנ טעװ רע

 ,טנַאה רעד ןיא רעדרעמ ַא וצ ,יַא ,קידנלַאפנַײרַא ,יוא ;!

 : ,טלעװ יד זיא טסיװרַאפ קיּבייא ףיוא

 ,ןרָאװעג זיא ריד ןופ סָאװ ,רעטכָאט ,ריד ףיוא קוק ַא ּביג 3
 ;גנַאזעג ןַײד טימ רעטכעלעג ןַײד ןעמוקעגניהַא זיא ּוװַא
 ,ןעגניז קידנעטש ךָאד טסגעלפ וד סָאװ ,יַא ,טייקכעליירפ ןַײד :ו
 ו: ,ײװָאלָאס רעד ןטרָאג ןיא יו רוטַאנ

 ,ןצרעה םענַײד ןופ טפַאשּביל יד ּפָארַא םענ
 ;ןּבָאה ּביל עלַא ריד רימ ןלעװ
 ,ןּביל עלַא רימ טעװ ריא זַא ,יַא ,סױרַא רימ טמוק סָאװ :!
 ; ,טינ ךיא ןעק ןסעגרַאפ םיא ןָא

 ('װ רענליוו ,זדָארּבדָאּפ)
 496 'נ 'ווניא

 טמולחעג רימ ךיז טָאה םולח ַא ,םולח ַא 4

 ,טמולחעג רימ ךיז טָאה םולח ַא ,םולח ַא
 ;טכַאדעגסױא רימ ךיז טָאה םולח

 דיר עשלַאּפ ענַײד טימ ,רעדרעמ רעשלַאפ וד ,ךַא :ו
 ; ,טכַארּבעג רימ וטסָאה תורצ עלַא וצ

 ויש

 ,ןעגנַאגעג רימ ןענַײז ןריצַאּפש ,ןריצַאּפש ,2
 ןינש ַא ,יינש ַא ןעוועג זיא ןסיורד ףיוא
 ,טהנעטעגנַײא עּביל יד עדייּב ןּבָאה רימ רעדייא :!

 ; ,ייוו ,ייוװ רימ ךָאד טוט ןצרַאה ןיא ,יוא

 ,ןעגנַאגעג רימ ןענַײז ןריצַאּפש ,ןריצַאּפש 3

 ןטניװ ַא ,טניװ ַא ןעוװעג זיא ןסיורד ףיוא

 ,טהנעטעגנַײא עּביל יד עדייּב ןּבָאה רימ רעדייא ;!

 : דניק קיצנייא ריא טימ רעטומ ַא יװ ױזַא

 (עטיל ,עװלעזדָאּפ)
 495 'ג !װניא

 עקשוָארָאװ ַא ךָאד טניֹוװ עקדָאּבַאלפ ןיא ןטרָאד 5

 ,עקשזָארָאװ ַא ךָאד טניֹוװ עקדָאּבַאלס ןיא ןטרָאד 1
 ןטוג ןפָארטעג ןוא טעשזָארָאװעג רימ טָאה יז
 ,ןּבײלג טינ טסלָאז רוחּב ַא :טגָאזעג טָאה יז ;
 ; ,סיפ יד וצ ריד טלַאפ רע ןעו וליפא
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 ,ןעגנַאגעג עדייּב רימ ןענַײז ןריצַאּפש .2
 ;ןעועג אנקמ רימ ןּבָאה סעגורדַאּפ ענַײמ עלַא
 ,ןגָאז קידנעטש רימ טגעלפ עגורדַאּפ ןייא רָאנ :!
 :ןײלַא ריד טינ רָאנ ,עטײװצ ַא טּביל רע זַא

 ,ןּבעל:סיז רערעַײט ןַײמ ,רעהַא םוק , 3

 ןרימ רַאפ רעמ וטסּביל עלעדיימ עכלעוו :רימ גָאז

 :ןגָאזסױא ריד ךיא לעװ תמא ןטכער םעד,;

 :",ריא טימ טסייג וד סָאװ ,עגורדַאּפ ןַײד זיא סָאד

 ('ה רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 2291 'נ 'ווניא

 ןעגנַאגעג ןטּבילעג ןיימ טימ ךיא ןיּב ןריצַאּפש .8

 ,ןעגנַאגעג ןטּבילעג ןַײמ טימ ךיא ןיּב ןריצַאּפש 1
 ;טכַאנ ערעטצניפ ַא ןעװעג זיא ןסיורד ףיוא
 ,עלעקַאי םענעלָאװ ןַײמ ןָאטעגנָא ּבָאה ךיא
 ,טכַארּברַאפ ןטּבילעג ןַײמ טימ ּבָאה ךיא ןוא

 ,טעּברַא רעד ןופ יג ךיא רעגײזַא ןּביז
 טדער ןוא עטייװצ ַא טימ טייטש רעטּבילעג ןַײמ ,עז ךיא
 ,ךעלעגייא ענַײמ ןיא ןרָאװעג רימ זיא רעטצניפ
 .קעװַא םיײהַא ךיא ןיּב ןײלַא ןוא

 ('װ רענליװ ,זדָארּברָאּפ)
 3320 'ג 'װניא

 ןרָאװעג זיא ריד ןופ סָאװ ,דניק ןיימ 7

 ,ןרָאװעג זיא ריד ןופ סָאװ ,דניק ןַײמ 1
 ;טכיל ַא יװ סיוא וטסייג סָאװ
 ,ןרָאלרַאפ טומַײרפ ןַײד וטסָאה ּוװ
 ?טכיזעג רענייש ןַײד זיא ּוװ ןוא

 ,רעטקָאד ַא וצ ןַײרַא םוק ,ךניק ןַײמ ,2
 ןטלעפ ריד סָאװ סעלַא םיא לייצרעד ןוא
 ,ןּבעג ריד רע טעװ ןיצידעמ ַא

 ,טלעװ ןַײד ןרעטצניפרַאפ וצ גונעג

 ןלייצרעד ריד לעװ ךיא ,עמַאמ יוא .3
 ;גָאלק ןוא ןייוו ךיא סָאװ ,סעלַא יוא
 ,ןלייה טינ רימ ןעק רעטקָאד ןייק
 ,ָאטינ רימ רַאפ זיא עניצידעמ ןייק
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 ,רעדרעמ ַא םענייא ןיא טּבילעגנַײא ךיז ּבָאה ךיא 4
 ןריצ ןַײמ ןוא ערע ןַײמ רע טָאה טַאהעג
 ,רעטרעשַאּב ןַײמ ןַײז טעװ רע ,טגָאזעגוצ טָאה רע
 ,רימ ןופ קעװַא רָאג רע זיא טנַײה ןוא

 ,ןסירדרַאפ טינ ,עמַאמ ,רימ לָאז ױזַא יװ .5
 ;טריּפַארקעג רימ ןיא טרעװ ץרַאה יד זַא
 ,ןסינעג עטיײװצ ַא םע לָאז סָאװ רַאפ
 ,טריקסַאמרַאפ רימ רַאפ ךיז טָאה רע זַא

 ,ןסירדרַאפ טינ ,עמַאמ ,רימ לָאז סָאװרַאפ
 ;טולּב טימ ןסָאגרַאפ ןענַײז ךעלעגייא ענַײמ זַא
 ,ןסירדרַאפ טינ ,עמַאמ ,רימ לָאז סָאװרַאפ
 ;בורג ןיא עקניגנוי ַא ײג ךיא זַא

 2,276 *נ 'ווניא
 ('ה רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)

 ןרָאװעג ,וקנעשוד ,ריד טימ זיא סָאוו ,8

 ,ןרָאװעג ,וקנעשוד ,ריד טימ זיא סָאװ, 1
 ;טכיל ַא יװ סיוא וטסייג סָאװ
 ,ןרָאלרַאפ טומַײרפ ןַײד וטסָאה סָאװ
 ךעליירפ ןַײד ןעמוקעגניהַא זיא ּוװ

 ?טכיזעג

 ,רָאטקָאד ַא וצ ,וקנעשוד ,ןייג רימָאל , ,2

 ןטלעפ ריד סָאװ ןרעה רימָאל

 ,ןּבעג ריד רע טעװ ןיצידעמ

 ,,טלעװ ןַײד ןרָאלרַאפ זיא ,טינַא

 38,934 'נ 'ווניא

 ןוא ייג ךיא 5

 ,ייג ךיא ןוא ייג ךיא ןוא ייג ךיא 1

 ןלַאפ ךיא ןוא לַאּפ ךיא ןוא לַאפ ךיא

 ,עּביל ַא טליּפשרַאפ ּבָאה ךיא ;!

 ו; ,לַאג יד רימ ןיא טצַאלּפ סע

 ,ןטרַאװ ךיא לעװ רָאי ַײרד, 2
 ;סױרַא וטסעװ ןטרעפ ןפיוא
 ,ןדנ ןטעּב טעװ עמַאמ ןַײד ;!
 6; ',סיורג ןטלַאה ךיז טסעװ וד

 טינ רימ רַאפ זיא רעטקָאד םוש ןייק, 3

 ,ןַארַאפ
 ;ןלייהסיוא דנּוװ ןַײמ ןענעק לָאז רע

 ,דנַײרפ ןטוג ַאזַא טינ ּבָאה ךיא
 ,ןלייצרעד ץרַאה ןַײמ ןענעק לָאז ךיא זַא

 ,ןטרָאד וטסקנעדעג יצ; 4
 ;טכַארּברַאפ ןעמַאזוצ ןּבָאה רימ סָאװ
 ,ןטרָאג ןיא רעגײזַא ףלעווצ זיּב
 י,טכַאמעג עדנַאש וצ רימ וטסָאה

 ('ו רענילּבול ,לָאּפסערעט)

 יי ךיא ןוא ײג ךיפ

 ,ןטעּב טינ ךיא לעװ ןדנ ןייק; 3

 ;ביל רעיז הידרכהק ךיא
 ,ןעמַאמ ןַײמ ַײּב טלעוּפעג ּבָאה ךיא ;)

 ו;" .ּבוטש ןיא רימ וצ ןײגנַײרַא טסלָאז וד

 ,טלעוּפעג וטּסָאה ןעמַאמ ןַײד ַײּב , 4
 ,ּבוטש ןיא ריד וצ ןײגנַײרַא לָאז ךיא

 ,ןּבעל סיז ןַײמ ,רימ גָאז ָאט :!

 ; !,טינ יצ טסנרע רימ וטסּביל יצ
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 ,ןַאטַאלרַאש ,ןַאטַאלרַאש ,ןַאטַאלרַאש , 6 ,טסנרע ריד ךיא ּביל ןּביל 5

 ?ּבוטש ןיא רימ וצ וטסיײג סָאװ ןטינ ריד ךיא ןעק ןעמענ ןוא

 ,רערעדנַא ןַא וצ קעװַא טסייג וד ;! י'ערענעש א עקשישזַאװָאט ַא ענַײד לַײװ ;!

 ; ּבורג ַא רימ רַאּפ טסּבָארג וד ו; ",ּביל רעסעּב ריא ּבָאה ךיא

 856 'ג 'װניא

 ןזעוועג הלּכ ַא גנַאל ןיוש טלָאװ ךיא, .7

 ןטַאהעג הנותח ןוא

 ,ןגָאז ןלָאז טייל זַא ,טלָאװעג טינ ּבָאה ךיא ;!

 :' ,טַאדלָאס ַא ןעוװעג זיא ןַאמ ןַײמ זַא

 ('ה רענליוװ ,זדָאדּבדָאּפ)

 עּביל רעזדנוא ןופ גנַאפנָא רעזרנוא .9

 עּביל רעזדנוא ןופ גנַאפנָא רעזדנוא .1
 ו: ;סיז רעייז ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה :
 עּביל רעזדנוא ןופ עדנע יד ןוא
 ,סואימ רעייז ןזָאלעגסױא ךיז טָאה

 ,ןּבעל סיז ןַײמ ,ריד ךיא ּבָאה ּביל, .2
 ו: :ןלעוּפ ריד ַײּב ךיא לעװ ךַאז ןייא רָאנ ;!
 ןרעטלע ענַײד ןופ ןענעבנגּפָא ךיז טסלָאז וד
 ,ןטײלגַאּב ןַאּב םוצ ןייג רימ טסלָאז ןוא

 ,ןּבעל סיז ןַײמ ,ריד ךיא לעװ ןטײלגַאּב, 3
 ו: ",לַאזקָאװ זיּב רעיוט ןופ :
 ,ךיז טזדלַאהעגנָא ןוא ךיז טשוקעגנָא
 ,ץלא ךָאנ טייטש דזעיַאּפ רעד ןוא

 ,ןציז ןָאגַאװ ןיא טוט רע 4
 ו:;ןייטש עמרָאפטַאלּפ ןפיוא טוט יז ןוא :ו
 ,ןריר ןעמונעג ךיז טָאה דזעיאּפ רעד יו
 .ןייוועג סיורג ַא טימ טצַאלּפעגסױרַא יז טָאה ױזַא

 דייר ענַײד ףיוא ,טניימעג ּבָאה ךיא, 5 5

 :;ןרעיױמ ןלעטש ןעמ ןעק :ו
 ,ןזָאלעגּפָארַא ּפָאק יד עדנע םַא ןוא
 ",ןרעיורט ריד ךָאנ ןצעז ךיז ךיא ףרַאד

 ('װ רענליװ ,זדָארּבדָאּפ) 2309 'ג 'וניא

 ןּבעל ןיימ וצ זי ייוו זַא ,4ו

 ,ןייטש טזָאלעג ךימ טסָאה ,ןּבעל ןַײמ וצ זיא ייװ זַא 1
 ,.דלעפ םעד ףיוא עלעפעש ַא יו ;טלעװ ןַײמ וצ זיא יו זַא
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 ,ּבַײװ ןַײד ךיא 5 ,דלעפ םעד ףיוא עלעפעש ַא יװ .2
 ;ןַאמ ןַײמ וד ןוא ;ןײטש וצ טזָאלעג ךימ וטסָאה

 ,ןעוועג טדערעג טלָאװ עשזּוװ ,ןוט ךיא לָאז סָאװ

 .ןַײז ױזַא עקַאט לָאז'ס ןעוו ?ןיג ךיא לָאז ּוװ ןוא

 ,ןַײז ױזַא עקַאט לָאז עס ןעוו 6 ,ןוט ךיא לָאז סָאװ 3

 ןיאדּכ ןעװעג יאדװַא סע טלָאװ ?ןייג ךיא לָאז ּוװ ןוא

 ,ריד טימ סעומש ןוא ריד טימ דייר ךיא זַא םינּפ ןייש ַאזַא

 .ַײּברעד טינ ךָאנ טסטלַאה וד ןוא .ןעז טינ רעמ ןיוש ךיא לעװ

 ,טרָא םעד ףיוא ןייג לעװ ךיא 7 ,םינּפ ןייש ַאזַא 4

 ;ןציז קידנעטש ןגעלפ רימ ּוװ ןּבַײל םענייש ַאזַא טימ

 ןרערט ךעלעכַײט ליפיוו ,ןעוועשטניוו טלָאװעג רימ טלָאװ ךיא

 ,ןסיגסיוא טרָאד ןגעלפ רימ ,ּבַײװ ןַײד ןַײז לָאז ךיא זַא

 ןענייוו ןוא ןקוק לעװ ךיא 8
 טערטרָאּפ ּפענייש םעד ףיוא
 ,דײר עשלַאפ יד ףיוא ןוא
 .טדערעג רימ טסָאה וד סָאװ

 (עינעמור ,סאי)
 51.244 'נ 'װניא

 טעּברַא יד רימ קידנע ךיא 2

 טינ ריד ךיא ןעק סָאד ,ןײנ יצ ָאי; 5 ,טעּברַא יד רימ קידנע ךיא 1

 ,ןגָאז ןהעש עטכַא יד ןיוש זיא 'ס

 ,םיבוט םימי:ךָאנ רעד ןָא טמוק'ס ,ןַײרַא סַאג ןיא סױרַא ייג ךיא

 .ןרָאפקעװַא ּפערעשז םוצ ךיא ףרַאד .ָאטשינ זיא ןּבעל רעַײט ןיימ

 ,ןפלעה רימ טעװ טָאג זַא ןוא 6 סיוא ךימ ךיא ןייוו ױזַא 2

 ,סױרַא ּפערעשז םעד ןופ לעװ ךיא ןטרָא ןפיוא ןייטש ּבַײלּב ןוא
 ןעמענ ךיא לעװ ךיד ,ןגָאז רימ ןעמ טמוק ױזַא

 ',סיוא ךיא טיש עלַא ייז ןוא ,טרָאד רע טייג רעטייווצ ַא טימ זַא

 ,טָאג וד ,יוא ,יוא .7 ,ןענייוו וצ ףיוא טשינ רעה ךיא 3
 ;ןעניז ַאזַא ןַײרַא םיא ּביג ;ןגָאלק וצ ףיוא טשינ רעה ךיא ןוא
 ,ןזָאלרעּביא רע לָאז עלַא ,ןעמוקעג טַײצ יד זיא דניצַא ,דניצַא

 .ןעמוק רע לָאז רימ וצ ןוא ,ןגָאז תמא םעד רימ טסלָאז וד

 ,וינעטָאג ,ןיוש רימ וטספלעה יװ 8 ,ןעמיקעג טַײצ יד זיא דניצַא ,דניצַא 4

 ןןעז ןיוש סָאד לָאז ךיא זַא ;ןינ יצ ָאי ןגָאז רימ טסלָאז

 ןטּבילעג ןַײמ טימ ךיא זַא ,ןרעװ ןתח ַא רימ רַאפ טסעװ יצ

 .ןייג הּפוח רעד וצ לָאז ,ןייגוצוצ ליצ ַא וצ

 (עינעמור ,סאי) 51,244 'נ 'ווניא
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 ןרָאי יד וצ ייוו יוא ,3

 ןעמוקעג רע זיא 3 !ןרָאי יד וצ ייוװ יוא
 ןטשיוװרעד טינ רימ טָאה רע ןוא ?ןרָאּבעג ךיא ןיּב עשז סָאװ וצ
 טנעקעג ּבָאה'כ ,ןּבעל טלָאװעג ּבָאה'כ ,טנעמיד ןרעַײט ַא טַאהעג ּבָאה'כ
 ,ןּבעל .ןרָאװעגנָא םיא ּבָאה'כ

 ,טשינ ךימ טוָאל'מ רָאנ

 ,ןרעפַאז טפיוקעג ּבָאה'כ 4 ,ןרָאלרַאפ םיא ּבָאה'כ .2

 ןטיײרּפשעצ ייז ּבָאה'כ ;ןעניפעג טינ םיא ןעק'כ
 : ,ןּבָאה טינ רעד לָאז סטוג ןייק ,רע טייטש טָא ,רע טייג טָא

 ,טדיישעצ ןּבעל רעודנוא טָאה'ס רעוו .ןעמוקל טינ רימ וצ ןעק רע ןוא

 ,טײרּפשעצ ןוא טדיישעצ 5
 ;ןײלַא ךעּבענ ךיא ּבַײלּב
 ,ןצרַאה ןַײמ ףיוא קיטעמוא רימ טרעוו'ס
 ,ןייוו ךיא ןוא ךיא ץיז

 ('ח רעקָאטסילַאיּב ,ןימקיט) 24,300 "ג 'װגיא

 עניימ עמַאמ יוא ,ןלַאּפרַאפ ןיוש זיא'ס 4

 ,ענַײמ עמַאמ יוא ,ןלַאפרַאפ ןיוש זיא'ס 1

 ו: .קירוצ טינ ךיא ןעק ,ןּפַאכ ,ןּפַאכ :!
 ,ןרָאי עגנוי ענַײמ ןלַאפרַאפ ןיוש זיא'ס

 ,קירטש ַא טימ ךיא ןיּב ןדנוּבעגוצ ןוא

 ,ענַײמ עמַאמ יוא ,קירטש ַא טימ ,2
 :;ןדנוּבעג ךיא ןיּב קירטש ַא טימ :ו

 ,ץרַאה רעטיּב ןַײמ ,ייו יוא ,ןענעפע רימ טלָאװ ןעמ ןעוו

 ,ןדנּוװ עטנערּברַאפ ןענופעג ןעמ טלָאװ

 ,ענַײמ עמַאמ יוא ,ןדנּוװ ענַײמ ,3

 ו: ןטקעדַאּב ןגָאטיײװ סיורג טימ ןענַײז ;

 ,ןצרעה םענַײמ ןופ ןּבַײרשסױא ןעמענ לָאז ןעמ

 ,טקעלקעג טינ ךָאר טלָאװ רעדעפ ןוא טניט ןייק

 ,ענַײמ עמַאמ יוא ,ליטש זיא ּבוטש ןיא 4
 : ,ןגער ַא טייג ןסיורד ףיוא ןוא ;
 ,ץּביל ַא ןליּפש טמענ סע עלעדיײימ עכלעוו
 ,ןגערפ רימ וצ יז לָאז ןעמוק

- 

 ,ןעמענ וצ קינװָאדַאס ַא טנכערעג ּבָאה ךיא 5

 : ;ןצנַאלפ וצ ךעלעמייּב יד ידּכ !

 ,ןרָאי עגנוי ענַײמ ןלַאפרַאפ ןיוש זיא'ס

 ,ןצנַאגניא טלעוו ןַײמ ךיא ּבָאה טליּפשרַאפ

 (עטיל ,טַאלַאמ) 36 'ג 'װניא
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 רימ ןפע ,עלעשוד ,עלהמחנ ,5

 !רימ ןפע ,עלעשוד ,עלהמחנ, 3 !!רימ ןפע ,עלעשוד ,עלהמחנ, 1
 *,ןּבָאּב ןַײמ רַאפ ארומ ּבָאה ךיא, *,ןטַאט ןַײמ רַאפ ארומ ּבָאה ךיא
 ,רימ ןפע ,עלעשוד ,עלהמחנ, ,רימ ןפע ,עלעשוד ,עלהמחנ;

 ,ןּבָאה סעּפע ריד ףרַאד ךיא 'ןטַאש טינרָאג ריד טעװ סע

 '! רימ ןפע ,עלעשוד ,עלהמח; 4 !רימ ןפע ,עלעשוד ,עלהמחנ; 2
 "ןדייז ןַײמ רַאפ ארומ ּבָאה ךיא, ",ןעמַאמ ןַײמ רַאפ ארומ ּבָאה ךיא
 ,רימ ןפע ,עלעשוד ,עלהמחנ, ,רימ ןפע ,עלעשוד ,עלמחנ;

 .ןדייר סָאװ ריד טימ ףרַאד ךיא *ןעמַאז טינרָאג ךיז לעװ ךיא

 יִו רימ ןפע ,עלעשוד ,עלהמחנ, 5

 ",רעטסעװש ןַײמ רַאפ ארומ ּבָאה ךיא,
 ,רימ ןפע ,עלעשוד ,עלהמחנ,

 ',רעטסעּב רעד דנַײרפ ןַײמ טסניּב וד

 4 רימ ןפע ,עלעשוד ,עלהמחנ, 6
 *,רעדורּב ןַײמ רַאפ ארומ ּבָאה ךיא,
 ,רימ ןפע ,עלעשוד ,עלהמחנ;
 ',רעדורעג ןייק טָאטש ןיא ןָא טינ ךַאמ

 !רימ ןפע ,עלעשוד ,עלהמחנ, 7

 י,לֵאפ ךיא ,לַאפ ךיא ,לֵאפ ךיא,
 ,רימ ןפע ,עלעשוד ,עלהמחנ,

 'לַאג ןַײמ רימ ןיא טצַאלּפ סע

 ,גנוי:רעטכַאּפ ןד ,קילושז וד ,בנג וד, 8

 ;לַאג ןַײד ךיז וטסַײר סָאװ
 ,ריד טימ ּפָא ךיא סעומש ,בוט:לזמל ,הּפוחה םדוק
 ,"רימ רַאפ טינ וטסגיוט ,הבקנ רעדנַא ןַא ןיא טּבילרַאפ ךיז טסָאה וד זַא

 ('ה רענליוו ,זדָארּבדָאּפ) 847 'נ 'װניא

 קעװַא טסרָאפ וד ,יוא ןוא קעװַא טסרָאפ וד .יוא .48

 ,קעװַא טסרָאפ וד ,ױא ןוא קעװַא טסרָאפ וד ,יוא 1
 :!רעּביא רימ וטזָאל ןעמעוו ַײב :
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 ,רעּביא רימ טזָאל וד ,יוא ןוא רעּביא רימ טזָאל וד ,יוא

 ,טנעוו עליוה ריפ יד ַײּב

 ,קעװַא טסרָאפ וד ,יוא ןוא קעװַא טסרָאפ יד ,יוא ,2
 | :,ןּבַײרש רימ וטסלָאז ךעלעווירּב :ו
 ,רעטיּב רימ זיא סע ,ױא ,טכעלש רימ ןיא סע ,יוא
 ,ןּבַײלּברַאפ וצ ריד ןָא ןיײלַא

 ,דרע'רד ףיוא טסייטש וד ,יוא ןוא דרע'רד ףיוא טסייטש וד ,יוא 3

 :;ןרָאג ןטירד ןפיוא ךיא ןוא ;

 ,ןכערּבעצ ןוט ךיא לע רעסעלש ענרעזַײא

 .ןרָאפ וצ ןעמוק ךיא לעװ ,ןּבעל-סיו ןַײמ ,ריד וצ

 ('װ רענליוװ ,זדָארּכדָאּפ)
 839 ?ג !ווגיא

 רעיױמ ַא טעיָארטסעגסיױא ּבָאה ךיא .7

 .ןריּפַארק םע ןָא לע ךיא ,רעױמ ַא טעיָארטסעגסױא ּבָאה ךיא .1
 וו'זַאא ןלַאפרַאפ ןיוש זיא'ס ;ךיוה יד שוַאטע ַײרד ןופ
 ,רעיומ ַא טעיָארטסעגסיױא ּבָאה ךיא 3 ,רעַײפ ַא טנערּב ןצרַאה ןַײמ ןיא
 ;רעטצנעפ עכיוה ןּביז טימ .ךיור רעד טינ ךיז טעז סע

 ?רעטּבילעג ןַײמ זיא ּוװ ,ןרָאי עגנוי ענַײמ ןלַאּפרַאפ ןיוש זיא'ס
 ,רעטסנעש רעד רימ ַײּב זיא רע ןימ ןַײמ ןעוועג זיא טסיזמוא
 וװיזַאא ןלַאפרַאפ ןיוש זיא'ס ,ןרָאלרַאפ םע ּבָאה ךיא סָאװ ,טַײצ יד

 ,ןעגניז ךעלעגייפ יד ּוװ טרָאד טָא 4 .ור ןייק טינ ךיא ּבָאה
 ;ןַײא טינרָאג רימ טייג טרָאד

 !ןּבעל-סיז ןַײמ זיא ּוװ ,רעױמ ַא טעיָארטסעגסיױא ּבָאה ךיא .2
 .ןַײז טינ םע ןָא ןעק ךיא ;ןריט עכיוה ןּביז טימ
 װיזַאא ןלַאפרַאפ ןיוש זיא'ס !רעטּבילעג ןַײמ זיא ּוװ

 ,סעקשזעטס יד ןרָאװעג ןסקַאװרַאפ זיא'ס 5
 ;ןײג ןריצַאּפש עדייּב ןגעלפ רימ ּוװ
 !ןּבעל:סיז ןַײמ זיא ּוװ
 ,ןײלַא ןַײז טינ ןעק ךיא

 ,ןרָאי עגנוי ענַײמ ןלַאּפרַאפ ןיוש זיא'ס
 ןימ ןַײמ ןעוועג זיא טסיזמוא
 ,ןרָאלרַאפ םע ּבָאה ךיא סָאװ ,טַײצ יד
 ור ןייק טינ ךיא ּבָאה

 ('װ רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 838 'ג יװגיא
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 ןגָאלשעג ףלעווצ ןיוש טָאה רעגייז רעד 8

 ,ןגָאלשעג ףלעװצ ןיוש טָאה רעגייז רעד 41
 ;טכַאנ רעּבלַאה ךָאנ טעּפש ןיוש זיא סע
 ,רעגעלעג ןַײמ ףיוא רימ ךיא גיל ןגיל
 ןייוו יוא ,טכַארטרַאפ ןעקנַאדעג ענַײמ

 ,ריד וצ ךימ טיצ ץרַאה ןַײמ .2
 ;לָאטש וצ טענגַאמ יװ ױזַא
 ,ןּבעל סיז רעַײט ןַײמ ךיא םענ עשז יװ
 .לָאמ עקיצנייא סָאד רָאנ שטָאכ

 ,ןטיזיו ןעװַארּפ ריד וצ ןעגנַאגעג ןיּב ךיא 9 3

 ןריט רעד ףיוא סָאלש ַא ןפָארטעג ּבָאה ךיא

 ,ןּבעל סיז רעַײט ןַײמ ,וטספרַאד עשז סָאװ

 ןייוו יוא ,רימ רַאפ ןטלַאהַאּב ױזַא ךיז

 ,ןטלַאהַאּב וצ סָאװ טינ ריד רַאפ ךימ ּבָאה ךיא 4

 ןטינ ךיז רימ ןענעק ןעמענ לַײװ

 ,עּביל ַא עדייּב ןליֿפש רימ זַא ,טַײצ ַא ןיוש זיא'ס

 !ייו יא ,קע ןַא ןעמענ זומ עּביל רעזדנוא ןופ ןוא

 ןּבעל סיז רעַײט ןַײמ ,עידַא ,עידַא .5
 .קעװַא ריד ןופ רָאפ ךיא

 (עינעמור ,סאי)
 46,612 'ג !וניא

 רלעפ ןעיירפ ןפיוא טנייש הנבל יד 9

 ,דלעפ ןעַײרפ ןפיוא טנַײש הנבל יד 41
 ,טלעוו ןַײמ טרעטצניפרַאפ ּבָאה'כ ,דנַאש ןייק טינ זיא םערָא

 .טכַארטַאּב טינ ךיז ּבָאה ךיא ,ךַאז ַאזַא ןָאטעג ּבָאה'כ
 ,טכַאנ רָאג זיא ףוס םוצ ,גָאט זיא סע ,טניימעג ּבָאה'כ

 ,ןעגנַאגעג עדייּב רימ ןענַײז ןריצַאּפש .2
 .ןעגנַאגעגרעּביא ןענַײז ןצילּב ןוא ןרענוד

 וװ"זַאא ןָאטעג ּבָאה'כ

 ,דלָאג לרעגניפ ַא ןעקנָאשעג רימ טסָאה וד 3
 ,טלָאװעג טינ ּבָאה ךיא ןוא ןּבעגעג רימ טסָאה וד

 וו"זַאא ןָאטעג ּבָאה'כ

 ,לרעּפ עלעטניּב ַא ןעקנָאשעג רימ טסָאה וד 4
 .ןרעװ רערעלק לָאז םינּפ ץרַאװש ןַײמ ידּכ

 וו"זַאא ןָאטעג ּבָאה'כ
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 ,טכערעג ךָאד טסניּב וד ,עמַאמ ,עמַאמ .5
 .טכעלש סיוא ךיז טזָאל ,ןרעטלע ןייק טינ טגלָאפ ןעמ זַא
 ,טכערעג ךָאד טסניּב וד ,עמַאמ ,עמַאמ
 ,טכעלש סיוא ךיז טזָאל ,ןרעטלע ןייק טינ טגלָאפ ןעמ זַא

 ('װ רענליװ ,זדָארּברָאּפ)
 2,319 !נ 'ווניא

 ןשעלּפָא רעייפ ןיימ רימ ןעק רע .9

 ,ןשעלּפָא רעַײפ ןַײמ רימ ןעק רעװ

 ,טריֿפס ןייק טינ ,רעסַאװ ןייק טינ רימ טפלעה סע זַא

 ,ןעקנירט ןייק טינ ,ןסע ןייק טינ רימ טפלעה סע

 .טריפרַאפ קרַאטש ,עמַאמ ,ךיא ןיּב עּביל רעשלַאפ רעייז ןיא לַײװ

* 

 ,ןרָאװעג ריד ןופ זיא סע סָאװ ,דניק ןַײמ ,ןָא קוק, 2
 ,טנעקרעד רוחּב םעד טסָאה וד טַײז ןופ
 ,רעטקָאד ַא וצ ,דניק ןַײמ ,ןיוש ײג
 ,טלעפ ריד סָאװ האופר יד ןּבעג ריד לָאז רע זַא

 ,ןּבעג טינ ריד ךיא ןעק ביל טסָאה וד יװ םעד, 3
 .ןַאטַאלרַאש רעסיורג ַא ,רעליּפשנטרָאק ַא זיא רע
 ,עלעדיימ עטסנעש סָאד רימ ַײּב טסיּב וד
 .ןַאמנגנוי םענַײּפ ַא ןעמענ ךָאנ טסנעק וד ןוא

5 

 ,ןַאמרעגנוי רענַײפ ןַײד רימ גוט סָאװ, 4
 ;טלעג עלעסיּב ַא ןיוש טָאה רע זַא וליפַא ןוא
 ,עמַאמ ,ביל ּבָאה ךיא סָאװ םעד ןעמענ טינ לעװ ךיא זַא
 ".טלעטשרַאּפ טייקיטכיל ןַײמ רימ טרעװ ױזַא

 (עיּבַארַאסעּב ,ץלעּב)

= 

 51,243 יג 'ווניא

 וינעמַאמ העש רעטסיוװ ַא ןיא 51

 ,רעטכָאט ,ייוו יֹוא, 3 ,וינעמַאמ ,העש רעטסיװ ַא ןיא, 1
 ןַײז טינ ױזַא רָאט'ס ;ןריוּבעג ךימ וטסָאה סָאװ
 ,ןגָאלשעג ייווצ ןיוש טָאה רעגייז רעד ,ּביל תמא ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד
 "!ןַײרַא ּבוטש ןיא םוק .ןריֹוװעגנָא ךיא ּבָאה

 ,עמַאמ יו יוא, 4
 ;טולּב ןייק טינ רימ ּפַאצרַאפ
 ,ןדייר ןוא ןייטש םיא טימ ךימיָאל
 ,,טונימ ןעצ ענייא
 שר םיא ַײּב ךימיָאל ןואב

 ,טולּב לּפַאק עטצעל סָאד

 ,ּביל תמא ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד רעּבָא/ 2
 ;ןָא ךיא רעװ םעד
 ,דנַײּפ תמא ּבָאה'כ סָאװ ,םעד ןוא
 '.ןֶא ךיא םוק םעד וצ
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 ,טלעוו ןַײמ ,טלעוו ןַײמ טליּפשרַאפ ּבָאהיכ ,8 ,רעסַאװ ןיא ךעלעשיפ .5
 ;רועיש ַא ןָא ןוא קע ןַא ןָא !רעסעּב ליפ ךָאד זיא ךַײא
 ןּבַײרשַאּב וצ עּביל ןַײמ ,ךעלעקנַארַאפ ןייק טינ טָאה ריא
 ,ריּפַאּפ ןייק טינ טקעלק .רעסערג זיּב רענעלק ןופ

 ,ךָאד ךיא ּבָאה ןטנַאלירּב ַײרד 9 ,עלעדיימ ַא ךיז ןיּב ךיא רעּבָא 6
 ;ןייש ליפ ןענַײז יז .ןעקנַאדעג טימ ןוא לכש טימ
 ,ײז ןיא ןייא ךיז טקוק ןעמ זַא ןוא ,ןליּפש עּביל ַא ןּבױהעגנָא ּבָאה'כ
 ,ןיימעג ייז ןענַײז .ןעגנַאלרעד טינ יז ןָאק ןוא

 ,ךיז ךיא ּבָאה טנַאלירּב ןייא רעּבָא 0 ,רעמזעלק ,טליּפש ,טליּפש .7
 ;ןעניז ןיא רימ רע טגיל ןדלעפ ןעַײרפ ןפיוא

 ,ײטש ךיא ּוװ ןוא יײג ךיא ּױװ ,טינ עדנַאש ןייק זיא םערָא לַײװ
 .ןעניפעג טינ םיא ךיא ןָאק ,טלעוו ןַײמ טליּפשרַאפ ּבָאהיכ

 (עינעמור ,ץלעּב)
 50.074 יג 'װניא

 טעּברַא ךיא ןוא טעּברַא רעד ייּב רימ ץיז ךיא 2

 ,טעּברַא ךיא ןוא טעּברַא רעד ַײּב רימ ץיז ךיא 1
 ;טינ רענייק ךָאד טסייו תורצ עניימ ןופ ןוא
 ,ןגָאז קידנעטש רימ טגעלפ עגורדַאּפ ןייא רָאנ
 ;טכיל ַא יװ ױזַא סיוא וטסייג עשז סָאװ

 :ןגָאז קידנעטש רימ טגעלפ עטתיּבה:לעּב יד 5 2
 ;ןַײרַא טינ םיא ןיא ךיז זָאל ,לדיימ שירַאנ
 ,ןרָאװעג זיא ריד ןופ סָאװ ,קוק ַא ּביג
 ןַײרַא עצינלָאּב ןיא ןיוש ךיד טריפ ימ זַא

 :ןגָאז קידנעטש רימ טגעלפ יז ,עמַאמ יד 3
 !טכיל ַא יװ ױזַא טיוא וטסייג עשז סָאװ
 ,ןלייצרעד ,ישעמַאמ ,ריד ךיא ןעק ןעד יצ
 ,טכעלש רימ זיא'ס ןוא ,עלעגניי ַא ןיא טּבילעגנַײא ךיז ּבָאה'כ

 ;ןּברַאטש םוצ עלעגניי ַא ןיא טּבילעגנַײא ךיז ּבָאה'כ 4
 .טכַאמעגנָא רימ רע טָאה ,עמַאמ ,עקטָאכַאשט יד
 ןּברַאטש םוצ זיּב עלעגניי ַא ןיא טּבילעגנַײא ךיז ּבָאה'כ
 טכַאלעגסױא רימ ןופ ךיז רע טָאה עדנע םוצ ןוא

 ,טריפעגנַײרַא עצינלָאּב ןיא רימ טָאה ןעמ יו 5

 ןטנעה יד רעטנוא ןעמענ םיריוטקָאד ייווצ

 :ןּבעגעג רימ ייז ןּבָאה גנוניימ ןטכעלש ַא

 ,טנערּברַאפ ריד זיא ץרַאה ןַײד ,לדיימ וד ,ָא
(63 
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 ,טרעהרעד סָאד טָאה יז ,עמַאמ יד יװ 6

 ;טנעה יד טימ ןכערּב ןעמונעג יז טָאה ױזַא

 ,ןרָאװעג טנערּברַאפ רעירפ רע טלָאװ לַאכ

 ,טנעקרעד דניק עגנוי ןַײמ טָאה רע רעדייא

 (ענליװ)
 56,023 'ג 'ווניא

 !רימ זיא ייוו יוא ,קילג ַא זיא עּביל זַא ,טגָאז םע רעוו .3

 !רימ זיא ייװ יוא ,קילג ַא זיא עּביל זַא ,טגָאז סע רעװ
 ןטלעו רעד ףיוא קילגמוא ןַא זיא עּביל ַא
 ,עקטַאכַאשט ערַאװ א זיא עּביל ַא
 ,טלעו רעד ןופ ךעלרעדניק עגנוי ןעייג עּביל ַא ןופ

 ןרימ זיא יי יוא ,דנַאטשרַאפ טימ עלעגניי ַא ןעוועג טסלָאװ 2

 ןטוג טינ זיא עּביל ַא יװ ןסיוו ךָאנ ןטסלָאװ

 ,ןטסירַאװָאט ענַײד עלַא ןפרַאװקעװַא טסלָאװ

 .ּבוטש ןיא רימ ַײּב קירַאק ןייגנַײא ןעמונעג טסלָאװ

5 

 ,ןײגנַײרַא גוטש ןיא ריד ַײּב קירַאק ךיא ןעק יֹוזַא יו; =
 ;ןַאטַאלרַאש ַא ןיּב ךיא זַא ,טגָאז עמַאמ ןַײד זַא
 ןרימ זיא ייװ יוא ,ןעניז ןַײד ןופ סױרַא ןיוש רימ זָאל ָאט
 ..ןַאמ ַא רַאפ ןטייווצ ַא ןיוש םענ ןוא

 !רימ זיא ייװ יוא ,ןזָאלסױרַא ןעניז ןַײמ ןופ ריד ךיא ןעק ױזַא יו 4
 ;ףיט רעיײז ןצרַאה ןַײמ ןיא רימ טסגיל וד זַא
 ,הנידמ עטייווצ ַא ןיא ןרָאפּפָא ןיוש רימָאל ָאט
 ,וירּב ןייק ןעמַאמ ןַײמ וצ ןּבַײרש טינ ןוא

 (ענליוו)
 56,029 'ג 'וװניא

 ןרָאּבעג ןיימ ןופ גָאט םעד ךיא טליש ןטליש 4

 ,ןרָאּבעג ןַײמ ןופ גָאט םעד ךיא טליש ןטליש 1
 !דניצַא יוא ,דניצַא יוא םיא ךיא טליש ןטליש
 ,ןרָאלרַאפ ןרעװ רעסעּב ךיא טילַאכ
 ,דניק ןיילק ַא ,דניק ןיילק ַא ןועװעג ןיּב ךיא תעּב

 ,ןזעװעג דניק ןיילק ַא ןיּב ךיא תעּב
 ;טסּוװעג טינ ,טסּוװעג טינ ךַאז ןייק ןופ ךָאנ ךיא ּבָאה
 ,ןרָאװעג רעטלע רָאנ ןיּב ךיא יװ
 ןטסולגרַאפ יוא ,טסולגרַאפ עּביל ַא רימ ךיז טָאה ױזַא
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 ,ןײגּפָארַא גנירג סע טעװ ריד זַא ,קילושז וד ,ןיימ טינ 3
 ןטלעװ רעד ןופ ,טלעװ רעד ןופ דניק גנוי ַא טסרטּפ וד
 ,רעסעמ ַא טימ ךיד ןעמ טעװ ןכעטש
 !טרעװ ןייק יוא ,טרעוװ ןייק םענייק ַײּב ןּבָאה טינ טסעוװ

 ('װ רענליװ ,זדָארּברָאּפ)
 617 'נ יװניא

 ןרָאּבעג ןיימ ןופ נָאט םעד טלישרַאפ ךיא .5

 ,ןרָאּבעג ןַײמ ןופ גָאט םעד טלישרַאפ ךיא 1
 ןָא טצעי ןופ גָאט םעד טלישרַאֿפ ךיא
 ,ןרָאלרַאפ ךימ רעטומ ןַײמ טלָאװ רעסעּב
 .ןעועג דניק ןיילק ַא ןיּב ךיא תעשּב

 ,ןעוועג דניק ןיילק ַא ןיּב ךיא תעשּב .2

 ןטסּוװעג טינ ךיא ּבָאה סעּביל ןייק ןופ
 ,ןרָאװעג רעטלע ןיּב ךיא זַא ,טצעי ןוא
 ,טסולגרַאפ רימ ךיז טָאה ןריפ עּביל ַא

 ,עּביל ַא ןיוש ךיא ריפ רָאי ַײרד 3

 ןטינ יז ךיא ןָאק ןריפסיוא ןוא

 ,רעַײפ רעסיורג ַא טנערּב ןצרַאה ןַײמ ןיא
 ,טינ ךיא ןעק ןשעל ןרערט ןייק טימ ןוא

 ,רעסערג רעַײּפ סָאד טנערּב לָאמַא סָאװ 4

 ;ןיטש רעטייווצ ַא טימ םיא עזרעד ךיא ןעוו

 ,רעסעמ ַא טימ ךיז ךיא ליוו ןכעטש ןַאד

 ,ןעז טינ םיא ךיא לָאז ןגיוא ענַײמ ףיוא

= 

 ,רעסעמ ןייק טימ ,וינעשוד ,טינ ךיז ךעטש , 5

 ןרָאי ענַײד ךעלקילג ךיז ּבעל

 ,ןתח ַא לזמ טימ ןיוש ןיּב ךיא

 י,רָאּפ םוצ ןקישוצ ריד לָאז טָאג ןוא

 ,ןַײז הנותח טעװ ריד ַײּב זַא ןוא, 6

 ןדיירפ ַא ןַײז ריד ַײּב טעװ ןַאד

 לטעּב ןַײמ ףיוא ןַאד ךיא לעװ ןגיל ןוא

 ,טױט םעד טימ ךיז ךיא לעװ ןעלגנַאר ןוא

 ,ןטעּב ןָאט ריד ךיא לעװ ,וינעשוד ,ךַאז ןייא רָאנ, 7

 ןּבילוצ ןָאט רימ טסלָאז וד זַא
 ,ןייגכרוד וטסלָאז טירט ַײרד ,ייווצ ענַײמ

 *,ּבורג םוצ זיב רימ וטסלָאז ןטײלגַאּב

 ('װ רענליװ ,רָאימ) 40,257 'ג 'ווניא
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 ןטרָאגנייװ רענייש ןיימ רימ גיוט סָאװ 6

 ,ןטרָאגנַײװ רענייש ןַײמ רימ גוט סָאװ 1
 ,טינ םע ךיא ןעק ןצנַאלפ זַא
 ,ןריפ עּביל עשלַאפ יד רימ גוט סָאװ
 ,טינ ריד טימ ךיא ןעק ןטַאריײה זַא

 ,ןרָאּפרַאפ טַײװ רעייז ריד ןופ לעװ ךיא; 2
 ,ןעניפעג טינ רימ טסעװ וד ,ןכוז רימ טסעװ וד
 ,ןּבָאה הנותח ךיא לעװ יד טימ
 יןעניז ןיא טלַאה'כ עכלעוו יד

 ,ןרָאפ ריד וצ ךיא לעװ ןענַאּבנזַײא ךרוד, 3

 ןןעמיוש ריד וצ ךיא לעװ ןעמי ךרוד

 ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןטלַא ןַײמ ןזָאלרַאפ לעװ ךיא

 ,ןעניפעג ריד לעװ ךיא ,ןכוז ריד לעװ ךיא

 ,ןרָאפ טינ רימ וצ וטסלָאז ןענַאּבנזַײא ךרוד , 4

 ןןעמיוװש טינ רימ וצ וטסלָאז ןעמי ךרוד

 ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןטלַא ןַײד זָאלרַאפ טינ

 !ןעניפעג טינ רימ טסעװ ןוא ןכוז רימ טסעװ

= 

 ,רימ רַאפ ערענעש ַא יז זיא ןעד יצ, 5
 !ןּבָאה ןטַאריײה ריא טימ טסוט וד סָאװ
 ,רימ ןָא ןענָאמרעד ךיז טסעװ וד זַא
 ,"ןּבָארגַאּב ןוא ןעמענ ךיז וטספרַאד

 ,ןגָאלק וצ ןוא ןענייוו וצ ריד ןיוש גונעג, 6
 ;ןסיגרַאפ וצ ןרערט ריד ןיוש גונעג

 ,ןריק יטקַארּפ רעטקַארַאכ ןַײד טניימעג ּבָאה ךיא
 .,ןּבָאה הנותח ךיא לעװ ריד טימ ןוא

 ('ה רענליװ ,זרָארּבדָאּפ)
 1428 'ג 'װניא

 עּביל ַא ךָאד טליּפש עלעריימ עקניגנוי ַא זַא .7

 ,עּביל ַא ךָאד טליּפש עלעדיימ עקניגנוי ַא זַא
 ;ןּברַאפ עריא סיוא ךָאד יז טליּפש ןַאד
 ,טינרָאג ריא רע ןוא םע טּביל יז זַא
 .ןּברַאטש עקניגנוי ַא יז זומ ןַאד

 ,ןּבעלסיז ןַײמ וד ,ּברַאטש טינ ,ּברַאטש טינ
 ןדנע ןַא ןעמענ זומ עּביל רעזדנוא וצ
 ,געװ עטַײװ ץנַאג ַא ןיא קעװַא ךָאד רָאפ ךיא
 .טנעה עדמערפ ןיא ןזָאל ךיא לעװ ריד ןוא
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 ,ןוָאל רימ וטסעוװ טנעה עדמערפ ןיא, 3
 ןטַײװ טינ עשז רָאּפ ,עשז עז ָאט

 ,ןּבַײרש רימ וטסלָאז ךעלעווירּב

 =טַײל ךרוד ןסורג ןייק טינ ןוא

 '?ןרָאפ ריא טוט ןיהּוװ ,טיילסגעװ ריא ,טיילסגעוו ריא, 4
 .ןגעװ ריפ עלַא ףיוא ןרָאפ רימ
 ,ןּבעל:סיז ןַײמ ןטרָאד ןעז ריא טעװ רשפא,
 .,ןגעװטענַײמ ןופ ןסירג ןזָאל ריא טלָאז

 ('װ רענליו ,זדָארּבדָאּפ)

 1,9 '1 'װניא

 ןעגנַאגעג ערייּב רימ ןענייז ןריצַאּפש .8

 ,ןעגנַאגעג עדייּב רימ ןענַײז ןריצַאּפש 1
 .ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענַײז ןצילּב ןוא ןרענוד
 ,ןפָארטעג טָאה רימ ןוא טדַײמעג טָאה סע ןעמעוו
 .ןכָארּבעצ ןעייווצ ףיוא ץרַאה ןַײמ רימ טָאה סע

 ,טכערעג טסניּב וד ,עקנימַאמ ,עקנימַאמ ,2
 ,טכעלש סיוא ךיז טזָאל ,ןעמַאמ ןייק טינ טגלָאּפ ןעמ זַא
 ,טכערעג טסניּב וד ,עקנימַאמ ,עקנימַאמ יוא
 ,טכעלש סיוא ךיז טזָאל ןעמַאמ ןייק טינ טגלָאפ ןעמ זַא

 ,דלָאג לרעגניפ ַא טקנעשעג רימ טָאה רע 3
 ,טלָאװעג טינ ּבָאה ךיא ןוא ,טּבילעג ךימ טָאה רע
 ,טכַארטַאּב טינרָאג ּבָאה ךיא ,ךַאז ַאזַא ןָאטעג ּבָאה ךיא
 ,טכַאנ רָאג זיא ףוס םוצ ,גָאט זיא'ס זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא

 ,לרעפ עלעטניּב ַא ןעקנָאשעג רימ טָאה רע 4
 ,ןרעװ רערעלק לָאז םינּפ ץרַאװש ןַײמ ידּכ
 ,טכַארטַאּב טינרָאג ּבָאה ךיא ,ךַאז ַאזַא ןָאטעג ּבָאה ךיא
 .טּכַאנ רָאג זיא ףוס םוצ ,גָאט זיא'ס ,טניימעג ּבָאה ךיא

 י,ייוװ טוט עלעּפעק יד ,עקנימַאמ ,עקנימַאמ יוא; 5
 "!ייוצ ךָאנ רעדָא רעטקָאד ַא ךָאנ קיש,
 ,קנערק ןַײז ןקנַארק םעד ןלייה ןעק רעטקָאד ַא,
 ..קנעּב ךיא ןעמעװ ךָאנ ,רימ טינ רעּבָא

 'װ רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 2318 'ג 'ווניא
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 סעריווָאנייּב ןופ טָאמש יד ,יוא .9

 !סעריױזָאניײּב ןופ טָאטש יד ,יוא

 ,טלעו רעד ףיוא טָאג ןייק ךָאד זיא טרָאד

 ,סערױזָאנייּב ןיא ּפָא ייז טקיש ןעמ ןוא ךעלעדיימ ענייש ענױזַא טמענ ןעמ זַא

 ,טלעג טימ רעטנזיוט יד ייז רַאפ ּפָא ךָאד טמענ ןגמ ןוא

 ,ןעמוקעג לַאזגָאװ ןפיוא ןענַײז רימ יו
 ןּפיק רימ רַאפ ןָאטעג רע טָאה טעליּב ַא
 ,ךעלעקניוװ עלַא ןקוקוצמורַא טעיעּפסוא ךָאנ ּבָאה ךיא

 ,ןפױלטנַא סעדָא ןופ ָאד ןלָאז רימ ּוװַא

 ,ןעמוקעג סערױזָאנייּב ןיא ןענַײז רימ יװ
 ;ןייטש ןּבילּבעג ךיא ןיּב לַאזגָאװ ןפיוא
 ,ןשטנעמ עדליװ ענױזַא וצ טריפרַאפ ךימ וטסָאה ּוװ
 ;ןײטשרַאפ טינ ןושל רעייז וליפַא ןעק ךיא סָאװ

 ,ןַײרַא טעניּבַאג ןיא ןענַײז רימ יו

 ,טכַארטרַאפ ריט םַײּב ןייטש ךיא ןיּב ןּבילּבעג

 ,רעשימייה לסיּב ַא רעוו ןוא ,עלעדיימ עקנינייש וד ,סיוא ךיז וט,

 '.טכַאמרַאפ ריט יד ןיוש זיא טַײז רענעי ףיוא לַײװ

 ,סעדָא ןיא טסרָאפ וד ,רעסעדָא וד יוא,

 .סורעג ַא ןעמַאמ ןַײמ ּפָא ּביג ָאט
 ,ןעמַאמ עַײרטעג ןַײמ ,ןעמַאמ ןַײמ יוא ,ןעמַאמ ןַײמ

 .'סָאלש ןרעטנוא סערױזָאניײּב ןיא טגיל דניק ריא זַא

 ,תּבש ַא ןוא בֹוט םוי ןעמוק רָאנ טגעלפ סע יװ

 ,טכַארּברַאפ סעטרבח ענַײמ טימ ךיא ּבָאה

 ,לקילושז רעסעדָא סעד ןפערט לָאז קילגמוא ןַא ,קילגמוא ןַא

 ,טכַארּבעג סעריזזָאנייּב ןיא רימ טָאה רע סָאװ

 ('ה רעגליװ ,זדָארּברָאּפ)

 ןסעזעג ערייּב רימ ןענעו ךעלעּפערט יר ףיוא .0

 ,ןסעזעג עדייּב רימ ןענַײז ךעלעּפערט יד ףיוא 1
 ;טנייוװרַאפ ןעוװעג ןענעז ךעלעגייא ענַײז
 :ןגָאלשעגסױא ףלעװצ ןיוש טָאה רעגייז רעד
 ",םײהַא ,עלעשוד ןַײמ ,רימ ריפ,

 ,ןעמוקעגוצ רעיוט םוצ רָאנ ןיּב ךיא יװ ױזַא .2
 ;טכַאמרַאפ ןעוועג ןענעז ךעלעקטרָאפ עלַא
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 ,ןעמונעג ךימ רע טָאה ריטרַאװק ןַײז ןיא

 .טכַאמעג ךעלקילגמוא ךימ טָאה רע

 ,לבנג ַא עלעגניי ַא ךָאד טסיּב וד 3
 ;קע ןַא ודנוא ןופ ןעמענ ףרַאד'ס ,ןרסמ ךיד ןעק ךיא
 ,ןלעטש הּפוח ַא עדייּבכ רימָאל
 .קעװַא עניטנעגרַא ןייק עדייּב רימָאל

 ,ןעמוקעג עניטנעגרַא ןייק רָאנ ןיּב ךיא יװ ױזַא 4
 ;טכַאמעג ךימ רע טָאה רעמיצנעיורפ ַא רַאפ
 ,ןרָאי ענַײז ןרעוװ ןלָאז טקַאהעגּפָא
 .טכַאמעג ךעלקילגמוא ךימ טָאה רע סָאװ

 (עשרַאװ)
 4,481 'נ 'װניא

 טכַאניײּב טעּפש ,קישטילג ,רעטצניפ 6ו

 ,טכַאנַײּב טעּפש קישטילג ,רעטצניפ
 ;ןייג טינ סַאג רעד ףיוא ןשטנעמ ןייק טעזימ
 ,טכַאנַײּב טעּפש ןלַײרפ ַא םורַא טריצַאּפש
 ;ןײלַא ךיז ןופ דיל ַא טגניז ןוא

 ,טנעה ענַײמ ףיוא ריד גָארט ךיא ,דניק ןַײמ ;
 ;טלַאטשעג ןַײד ךיא סיגַאּב ןרערט ענַײמ טימ
 ,ןליפ גָאטײװ ןַײמ ןעק רעטומ עדעי ןוא
 ,דלַאװ ןפיט ןיא ןײלַא ןזָאל ריד ףרַאד ךיא זַא

 ,ןעניפעג ריד ןלעװ טַײל עטוג ןעוװ ,דניק ןַײמ
 ;םייהַא ךיז וצ ןעמענוצ ריד ןלעװ יז
 ,ןעניד ךעלרע ייז טסגָאז ,דניק ןַײמ ,וד ןוא

 ןיילַא ךיז יו רעכעלרע ,ךעלרע

 ,ןרעװ רעטלע טסעװ וד ןעװ דניק ןַײמ .
 ;ןעועג זיא רעטומ ןַײד רעװ ןסיװ ןלעװ ךָאד
 ,ןכוז טינ וטסלָאז רעטומ עכעלקילגמוא ןַײד
 ,ױזַא ךיוא רעטָאפ ןטכולפרַאפ ןַײד ןוא

 ,ןגערפ ןָאטעג םיא ּבָאה ךיא זַא ,רעטָאפ ןַײד

 ;ךַאל ַא טימ רימ רע טָאה טרעפטנעעג

 ,ןענעקרעד טלָאװעג טינ םיא ךיא טלָאװ ,דניק ןַײמ ,יַאולה

 ,ךַײלג ןזעוועג ךיא טלָאװ ךעלדיימ עלַא טימ

 ('װ רענליוװ ,זדָארּברָאּפ)
 2.106 'נ 'וניא



 רעדיל-ץנַאט .וװ

 ךעליירפ ץנַאט 2

 ,ךעליירפ ץנַאט
 ,ךעלעמַאּפ רָאנ
 ,ױזַא ,ױזַא טָא
 !ױזַא ,ױזַא טָא

 ,ןריפ ךיד לעװ ךיא
 -- ןריזומ ץנַאט ןיא

 !ךיז םעש ךיא ,ייוו יוא,
 *"!ךיז טמעשעג טינ רָאנע

 ('ה רענליוװ ,זדָארּברָאּפ)
 16:146 'נ 'װניא

 קיצנַאװצ זיא ןעצ לָאמ ייווצ .3

 ,קיצנַאװצ זיא ןעצ לָאמ ייווצ
 ;ךיא ץנַאט עקלָאּפ-ץיירק
 ,ןרעג ךיא ץנַאט עקלָאּפ-ץיירק
 ;ןרעה עכלעזַא טימ טינ רעּבָא
 וד יװ ױזַא ןרעה עכלעזַא
 ,וש ענַײמ רעטנוא ךיא טערט

 ('װ רענליװ ,זדָארּבדַאּפ)
 2083 'נ יווניא

 ?סָאוװ וטסייוו ,עקלָאּפ ,עקלָאּפ .4

 ?סָאװ וטסייו ,עקלָאּפ ,עקלָאּפ
 !זָארג םענירג ןפיוא ןייג רימָאל
 ,ןייש רעייז זיא זָארג םענירג ןפיוא
 !ןייג ןצגַאט עדייּב רימָאל

 ('ו רענַליװ ,זדָארּברָאּפ)
 2,304 'נ 'װניא

 ןייא טינ ךיז רייר ,ןיינ ,ןיינ .5

 ,ןַײא טינ ךיז דייר ,ןיינ ,ןיינ
 ףַײז טינ ןתח ןייק רענַײד טעװ עלעקנַאי
 ,סיוא ךיז טכַאל רע ןוא סױרַא ריד ןופ טייג רע
 !זיוה םענַײז ןיא זיא רעסעּב ןוא רענעש ליפ

 ('װ רענליוװ ,זרָארּבדָאּפ)
 16,225 'נ יוװניא

 ןּבָארג רעּביא טינ גנירּפש ,הרש ,הרש 6

 ,הרש ,הרש
 !ןּבָארג רעּביא טינ גנירּפש
 ,טינ ןייװ ,טינ ןייוו
 !ןּבָאה הנותח טסעװ וד
 !ַאל ַאל ַאט ,ַאל ַאל ַאט

 ('װ רענליװ ,ודָארּברָאּפ)
 16:227 'ב 'ווניא

 קָאטש ןטימ ןעייג ןרעילַאװַאק רענליוו 7

 ,קָאטש ןטימ ןעיײג ןרעילַאװַאק רענליוו
 ;קָאר ןקיּבלעז םעד בוט=םוי ַײס תּבש ַײס
 ,רעהַא לָאמ ןייא ןוא ןיהַא לָאמ ןייא
 טכער רימ זיא ןצנאט וצ ריד טימ

 !רעװש טינ
 ('ה רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)

 2,302 'ג 'וװניא

 עלעקצח ,קירעּבעל ,עלעקצח ,קירעּבעל 8

 !עלעקצח ,קידעּבעל ,עלעקצח ,קידעּבעל
 וַאל ַאל ,ַאר ַאר ַאט ,ַאל ַאל ַארט
 !עלעקצח ,קידעּבעל ,עלעקצח ,קידעּבעל
 זַאל ַאל ,ַאר ַאט ,ַאל ַאל ַארט

 ('װ רענליװ ,זדָארּברָאּפ)
 16,226 'נ 'ווניא

 סהלכ ירד רַאפ עלעמעס ַא טליּפש 9
 ןעמומ ַא

 !ןעמומ ַא סהלּכ יד רַאפ עלעמעס ַא טליּפש
 ,ןעמוקעג ןײלַא ,ענעטעּבעג ןייק טינ
 ,עקצַאװכ ַא רעּבָא ,עקנימערָא ןַא זיא יז
 !עקצַאזַאק ַא טליּפש ןוא למעייּפ ַא ךַײא טַאנ

 ('װ רענליוװ ,זדָארּבדָאּפ)
 16,281 'ג 'ווניא
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 ןּביו ,םקעו ,ףניפ ,ריפ ,יירד ,,ייווצ ,םנייא .ס

 ,ןּביז ,סקעז ,ףניפ ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא 1

 ;ןּבירשעג ווירּב ַא רימ וצ טָאה רעטכָאט יד

 ,ריד וצ טשינ ,רימ וצ טשינ

 ,רילַאװַאק ןּביל ןַײמ וצ רָאנ

 ,טוג ױזַא ַײז ,עטַאט רעּביל .2
 ;טוהרעמוז ַא רימ קיש
 ,ןיילק טשינ ,סיורג טשינ
 ףַײז סע לָאז עדָאמ רעד ףיוא רָאנ

 ('ח רעצלעק ,םעדָאר)
 23.410 יִנ 'װניא

 ןּביז ,סקעו ,ףניפ ,ריפ ,יירד ,ייווצ ,סנייא .71

 ,ןּביז ,סקעז ,ףניפ ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ סנייא
 ;ןּבירשעג ריד וצ ךיא ּבָאה עלעווירּב ַא
 ,ןלעפעג זיא ריד ,ןלעפעג זיא רימ
 !ןלעטש הּפוח ַא עדייּב רימָאל
 ,ןגָאז ןשטנעמ סָאװ ,ןרעה טינ רימָאל
 !ןּבָאה הנותח עדייּב רימָאל

 ('װ רענרעּבמעל ,קסיצשָאמ)

 25.631 'נ 'ווניא

 ןּביז ,םקעו ,ףניפ ,ריפ ,יירד ,ייווצ ,סנייא 2

 ,ןּביז ,סקעז ,ףניפ ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא

 ןןּבירשעג ווירּב ַא רימ וצ טָאה רעטכָאט יד

 ".ןילוויז ןייק, -- '?ןיהַא ּוװ,

 !ןיהַא רָאפ ,עקשזָארד ַא םענ

 ('װ רעצלעק ,םעדָאר)
 23.398 יג 'יוװוניא

 ַאל א טרַאד ,עלעבירג ַא ָאד 24 רעכעה ךיז טּבוה ,ךעלעדיימ ,טצנַאמ .3
 ךָא = צ ע ע צד

 ,ךָאל ַא טרָאד ,עלעּבירג ַא ָאד ,רעכעה ךיז טּבױה ,ךעלעדיימ ,טצנַאט

 !ךָאנ רימ ליּפש ,ןּבעל:שוּבײל !רעכעלּב א טמענ ,עשָאװד ,עשָאש

 ,ןייש רימ ליּפש ,ןּבעל:שוּבייל ,קָאז ַא ןָא ןוא ךוש ַא ןָא
 !ןײלַא רָאג ןצנַאט ךיא לָאז וקָאּב ַא טמענ ,עשָאװד ,עשַאש

 (דנַאלסוד:ןטַאּפרַאק ,עװָאגיװסָאר) ('װ רעקדערַאװָאנ ,לטעשז)

 52,981 'ג 'װניא 50,118 'ג 'װניא
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 ,ןרעטשנגרָאמ רעד ךיז טלקָאש עלַא רימ ןסייוו טצעי .3
 !ןרעװ הלּכ ַא וטסעװ ןגרָאמ

 ('װ רענילָאװ ,קצױל) 9 712 'נ 'װניא ,עלַא רימ ןסייוו טצעי
 ןהלּכ ַא זיא עלהיח זַא

 עמַאמ יר טגָאו ןעקווח וצ 17 ,ןתח ַא זיא עלערעּב

 :עמַאמ יד טגָאז ןעקווח וצ ןסאשעג לדיב ך יד ןבאה
 ?עמַאד ַא רַאפ וטסניּב סָאװ, ('װ רעקָאטסילַאיּב ,עשזמָאל)

 ,ּפָאק יד סיוא גָאװצ 29 535 'נ 'װניא

 ּפָאצ ַא טכעלפרַאפ
 "!ענַאװ ןופ סױרַא ךירק ןוא

 ,עקווח יוא ץנַאט ,עלעריימ ,ץנַאט 6

 ,עקװַאזרַאמ יד ו
 !ךַײלג ןעמעלַא טימ שטנעמ ַא זיא !ץנַאט ,עלעדיימ ,ץנַאט
 ('װ רענליװ ,זדָארּבדָאּפ) 3.331 'נ 'װניא ,ץנַארק רעד ךיז טלקָאש

 עשטַאר רענירג רעד ףיוא 8

 ,עשטַאד רענירג רעד ףיוא
 ,עשטַאלק עלעג ַא טייטש
 ,הרוחס טימ רופ ַא טימ
 ,הרובד:עּפישט ריא ףיוא

 !ןגָאװ ןופ ּפָארַא םוק ,הרובדײעּפישט
 !ןגָאז סעּפע ריד ליוו ךיא ,הרובד:עּפישט
 !ןגָאט וצ ןָא ןיוש טּבייה'ס ,הרובד:עּפישט
 וּפַאשט ,ּפַאשט ,ּפישט ,הרובדעּפישט ,הרובד:עּפישט

 ('וו רענילּבול ,וויושעּבורה)
 38,857 'נ 'ווניא

 ,ןתח ַא סהיבצ זיא חסּפ ןוא ןרָאק ןוא רעפעפ ,ייה .9
 !ןסָאשרעד עדייּב יז טָאה לּפָאטרַאק ַא

 ('וװ רעיסעלָאּפ ,עזערעּב:זוטרַאק) ,ןהָאק וא רעפעפ ,ײה פי
 36.515 'נ 'װניא !ןרָאלרַאפ ךוטרַאפ םעד היבצ

 ,ןענופעג--חסּפ ןעגנַאגעג
 ,ןעמונעג עדייּב ךיז ןּבָאה ײז

 ריּב לטוּב ייווצ ,ריּב לטוּב ןייא .0 2 יורש
 ,ריּב לטוּב ייווצ ,ריּב לטוּב ןייא ,עלעגיּפש ןיא טציז היבצ ,2

 !ריּב לטוּב:לטוּב ַײרד ;ךעלערעה ענעדלָאג עריא טמַאקרַאפ
 חסּפ ןַײרַא טייג
 ,ריּב לטוּב ףניפ ,ריּב לטוּב ריפ .ךעלערעה יד ןיא שוק ַא ריא טיג ןוא

 !ריִּב לטוּב:לטוּב סקעז

 ,ריּב לטוּב טכַא ,ריּב לטוּב ןּביז ,עלַא ךָאד ןסייוו טנַײה .3

 ןריּב לטוּב:לטוּב יב ,הלּכ ַא סחסּפ זיא היבצ זַא
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 ,עלתח ַא טלעוװעג ּבָאה ךיא ,ריּב לטוּב ףלע ,ריּב לטוּב ןעצ
 !ןּבעגעג טָאג רימ טָאה !ריּב לטוּב-לטוּב ףלעווצ

 ('וװ רענליוו ,זדָארּבדָאּפ) ,ריִּב לטוּב ןצרעפ ,ריּב לטוּב ןצַײרד
, 

 3.344 'נ 'ווניא !ריּב לטוּב:לטוּב ןצפופ

 ,ריּב לטוּב ןצרעפ ,ריּב לטוּב ןצפופ

 ץרַאװש ,וטסניּב ץרַאוװש .3 ,(קירוצ ףיוא) ווזַאא ,ריּב לטוּב:לטיּב ןצַײרד
 ('װ רענליװ ,זדָארּבדָאּפ) 2 266 'נ 'װניא

 ,ץרַאװש ,וטסניּב ץרַאװש

 .ןח טימ רעּבָא ןּביל ןלעװ ריד טלָאװ ךיא .1
 ,סואימ טסניּב וד ןעמעוװ רַאפ
 .ןייש וטסניּב רימ רַאפ
 ,ןיינ רעדָא ָאי רימ טסּביל וד יצ

 !ןײג רעדנעלייר ַא עדייּב רימָאל

 ('װ רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)

 ,ןּביל ןלעװ ריד טלָאװ ךיא 1

 ןטייוו רימ ןופ וטסניּב

 ,ןשוק ןלעװ ריד טלָאװ ךיא

 ,טייל רַאפ ךיז ךיא םעש

 2י297 'ב "ןוניא םעיינ םעד טליּפש ,עשז-טליּפש ָאט 2
 ,לירדַאק

 !רעייט טינ טסָאק רע סָאװ
 ,ייש יז זיא ,עלעריימ ַא ךיא ּבָאה .4 ,לדיימ יד טּביל רוחּב רעד זַא
 !רעיפ ַא יװ רע טנערּב

 ,ןיש יז זיא ,עלעדיימ ַא ךיא ּבָאה
 .ןייצ ערָאלק ,ןגיוא עצרַאװש

 ,רָאלק יז זיא ,עלעדיימ ַא ךיא ּבָאה טלעוועג ּבָאה ךיא סָאװ 2
 .רָאה עדנָאלּב ,ןגיוא עצרַאװש

 (יוו רעקדערַאװָאנ ,םינָאלס)

 ('ה רענליװ ,זדָארּבדָאּפ) 626 'ג 'װניא

 ,טריפעגסיוא ךיא ּבָאה ,טלעוועג ּבָאה ךיא סָאװ
 22,556 'נ 'ווגיא !ןּבעל ױזַא ךיא לָאז

 טכַאמעג יז ןּבָאה סָאוװ ,ַאנַאירַאמ ַאנַא 5

 !טכַאמעג יז ןּבָאה סָאװ ,ַאנַאירַאמ ַאנָא 1
 ,טכַאנ עצנַאג ַא םַאלַאּפס עינ ַאי
 ,טשינ ךעמ טסּביל וד זַא ,ילעשזדעיװָאּפ עשזדול
 ,טשינ ךיא סײװ ,ַאדװַארּפ ָאט ישט

 ,ןַאמ ןַײמ ןַײז טסע' ,טנַאה יד ריד ַאנ
 .ןַאיּפעטרַאפ יד ףיוא ןליּבש ןעמ טעװ
 ,טנַאװ יד ףיוא טגנעה עלעגיּפש ,עלעגיּפש סָאד
 ,טנַאה יד ייּב הלּכ:ןתח

 ,ןַײװ עלעזעלג ַא ןתח רעד טמענ 3

 ,ןַײרַא םינּפ ןיא הלּכ יד טצירּפש

 !וא ,יוא ,יוא :ךעלרעדניק יד ןגָאז

 !ױזַא טוג זיא'ס :יּבר רעד טגָאז

 (שורָאל)
 21.418 '1 'װניא



 ר עדיליץ נַאט 4

 ויוה וצ רימ םוק ךיא .6

 ,ןגרָאמ ףיוא רימ םוק ךיא ,זױה וצ רימ םוק ךיא
 ;ןּברָאטשעג זיא יורפ ןיימ ;קנַארק ךָאד טגיל יורפ ןיימ
 ,ןריצַאּפש רימ ייג ךיא ,גָאלק ךיא ןוא ןייוו ךיא

 .ןריפסורַא יורפ ןיימ ,גנַאל ױזַא טּבעל יז סָאװ
 ('ה רענליװ ,זדָארּברַאּפ)

 16 280 'נ 'ווניא

 ךעלערייט עשיטייל ןּבָאה ּביל טינ טסלָאז וד .7

 ,ךעלעדיימ עשיטייל ןייק ןּבָאה ּביל טינ טסלָאז וד 1
 ןּבוטש ןיא ןטַאט ןייד וצ ןייג טינ טסלָאז וד
 ,ךעלעדיימ ערעדנַא ןייק ןּבָאה ּביל טינ טסלָאז וד
 ,ּביל תמא ריד ּבָאה ךיא לייוו

 ,רועיש ַא ןָא רָאג ביל ריד ּבָאה ךיא .2
 ,ריד ןופ קעװַא רָאפ ךיא ,וטסָאה ןמיס ַא
 ,רועיש ַא ןָא רָאג ּביל ריד ּבָאה ךיא
 ,ריד ןופ קעװַא רָאפ ךיא ,וטסָאה ןמיס ַא

 ,ןעז טינ טסלָאז ,ןרעה טינ טסלָאז וד 3
 !ןייג ןענעק טינ טסלָאז וד
 שטָאמָאּפ ַארָאקס
 !םיהַא ,םײהַא ןריפּפָא ריד לָאז

 ('ו רענליוו ,זהָארּברָאּפ)
 3314 'נ 'וניא

 ,סעדַא ןיא ןרָאפעג ןיּב ךיא 2 סערַא וויא לַאכעיאּפ ןַאי 8
 ;עקנַאװַאדלָאמ רעד ףיוא
 ,זענָאלָאּפ ַא טצנַאטעג ּבָאה ךיא
 : !עקנַאטַאלרַאש ַא טימ

 (יוו רענליוו ,זרָארּבדָאּפ)

 ,סעדַא וויא לַאכעיִאּפ ַאי 1
 ;ַאקשזָארָאװ ָאד ָאמַאירּפ
 ליסוקַאז ,ליּפ יַאשט

 2,313 'ג 'ווניא :ַאקשָאטרַאק טימ שטשרָאּב



 רעדיל-הנותח ןוא רעדיל-הלּכ-ןתח .ּוט

 ןּבָארג רלָאנ ןגילפעג זיא לגיופ רעד .89

 ;ןּבָארג דלָאג ,ןּבָארג דלָאג ןגיולפעג זיא לגיופ רעד 41

 ןֹּבָאה ןתח ַא ,ןּבָאה ןתח ַא ליוװ עלעטוי

 ,ןסַאג יד רעּביא ךיז ןעיירד םינכדש יד

 ;ןסנקרַאפ וצ עלעדיימ ַא טָאה רע יצ ,ןטַאט םעד ןגערפ ייז

 ,ןיינ טגָאז עמַאמ יד ,ָאי טגָאז עטַאט רעד
 .ןײג וצ הפוח רעד רעטנוא ןיילק וצ ךָאנ זיא עלעטוי

 ,ןֶָא ןיוש ךיז טוט'מ ,ךיז טכעלפ'מ ,ךיז טכערימ
 ;ןָא ןעמ טיירג ןטַאקוד טנזיוט
 ,טלעג ךס ַא רעיײז ךָאד זיא ןטַאקוד טנזיוט
 ןּבָאה |ןטשה הצרי םא) םישטרעמ ןלע' ןתח ןטימ עלעטוי
 ,טלעװ רעד ףיוא םש ןטוג ַא

 (עיקַאװָאלסָאכעשט ,עוװָאגיױװסָאר)
 52.979 'ג 'װניא

 ןרָאר יירד ,רעדער יירד 0

 ,ןדָאר יירד ,רעדער יירד
 :זױה ס'נמחנ בר וצ ןרָאפרַאפ זיא

 'ןןייוו ןוא דעמ ריא טָאה רשפא ,ןמחנ יר ,ןמחנ 'ר;

 ,טינ ךיא ּבָאה ןייוו ןוא דעמ,

 ,ןײרַא רעמַאק ןיא לדיימ ענייש ַא רָאנ

 ,ןָא ךיז וט הרש ,הרש

 ןֶָא ןיוש טרָאפ ןתֲח רעד לייוו

 "שיט םוצ טיירג ,היח ,היה
 !ןסע ןעמ טעװ סָאװ

 ,.שיפ ןוא רעניה

 ןןעקנירט ןעמ טעװ סָאװ
 ,ןייוו ןוא דעמ
 .ןײרַא הווקימ ןיא ןפיול טעװ עלהרש

 ('וװ רעקָאטסילַאיּב ,ענּבַאװדעי)
 15.700 יג 'װניא

 סױרַא וווגורג ןופ רעדער יירד ,רעדער יירד .9ו

 ,סױרַא ווּוגורג ןופ רעדער ַײרד ,רעדער ַײרד

 זה ןיא ןעמַאמ רעד וצ ךיילג ןוא ,ךיילג ןוא



 רע דיל ה גותח ןוא רערדיל.הלּכ.ןתהח 46

 ,ָאי טגָאז עטַאט רעד
 :ןיײנ טגָאז עמַאמ יד
 ןיילק וצ ךָאנ ןיּב ךיא
 ,ןײג וצ הּפוח רעד וצ
 ,יז טכעלפ ןעמ

 ,יז טכעצ ןעמ

 ,ןָא יז טוט ןעמ

 .ןָא ריא ןטיירג ןטַאקוד טרעדנוה יירד

 ,ריט רעד ייּב רעטכייל ןעייטש
 ,רונש רעד ןוא רעגיווש רעד בוט:לומ

 ,ןדנ ןָא ,רעדַײלק ןָא

 !ןַאמ ַא טָאה רעטכָאט ןַײמ יּבַא

 ('וו רעװָאלסינַאטס ,ײמָאלָאק)
 4,953 'ג 'ווגיא

 ןפיוא ןרָאפעג ןיא עטַאמ רער .2
 רכו-םולש

 ןרָאפעג זיא עטַאט רעד

 ,רכז:םולש ןפיוא

 ןעלעשטהאל רַאפ ןעגנערּב רע טע'

 ;רוחּב םענייש ַא

 ,תואּפ עלעג טימ

 ,תועד עטוג טימ ןוא

 ןןגיוא עצרַאװש טימ

 הרוּת רעד וצ

 ,ןגיוט רע טעװ

 ('ח רעקָאטסילַאיּב ,ענלָאק)
 1,064 'ג 'װניא

 ךָארג יקלעיװ ַאּבַאּב ַארַאטס 3

 ,ךָארג יקלעיוו ַאּבַאּב ַארַאטס
 ,ךָאד ךיא ןיּב לדיימ ןייש ַא

 !ךָאד ךיא ליוו רוחּב םענייש ַא

 ,רכז:םולש ןפיוא ןייג טעװ עטַאט רעד

 :רוחּב ןטסנעש םעד ןּבַײלק רע טעװ

 ,תואּפ עלעג יד טימ

 ,ןגיוא עצרַאװש יד טימ

 !ןגיוט רע לָאז הרוּת רעד וצ

 ('וו רענליוו ,זדָארּברָאּפ)
 3,354 'ג 'װגיא

 ןייטש ןטיור ןפיוא 4

 ןייטש ןטיור ןפיוא
 :ןייװ ןוא רעדינַא ךימ ךיא ץעז
 ,תולּכ ןענַײז ךעלעדיימ עלַא
 ,ןײלַא ּבַײלּב ךיא רָאנ

 ,ןרעשַאּב טָאג טעװ עטַאט ןַײמ זַא
 .ןרעװ הלּכ ַא ךיוא ךיא לעװ
 ,רכז ןפיוא ייג ,ישעטַאט ,ישעטַאט,
 ;רוחּב םענייש ַא סיוא רימ ּביילק ןוא
 ,ןיילק ױזַא טשינ ןוא ךיוה ױזַא טשינ
 ".ןיימ ךיא יװ ױזַא רָאנ

 (שזדָאל)
 15.578 'ג 'וװניא

== 

2 

3 
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 ןייטש ןקיטַאלג ןפיוא +5

 ןייטש ןקיטַאלג ןפיוא
 .ןייועג סיורג ַא ךיז טוט

 ,ןרעװ תולּכ ןעוט ךעלריימ עלַא

 ןײלַא ךעּבענ ּבַײלּב ךיא רָאנ ןוא

 ,ןעגנירּפש ןצנַאט ךעלעדיימ ערעדנַא
 .ןעגניז וילפויל ךעּבענ זומ ךיא ןוא

 ,ןשַאנ רעקוצ ןעוט ךעלעדיימ ערעדנַא

 ,ןשַאװ ךעלעדניװ ךעּבענ זומ ךיא ןוא
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 ,ןעגנירּפש ,ןצנַאט ךעלעדיימ ערעדנַא .5
 ןעגניז ָאילגָאיל ךעּבענ זומ ךיא

 ,יורטש ןרעּבָאה ,ָאיל ָאיל ,ָאיל ָאיל .6
 .יורפ ןייק טשינ ,הלותּב ןייק טשינ

 ,ןרעשַאּב טלעג ןטַאט ם' לָאז טָאג
 .ןרעװ הלּכ ַא ךיוא ךיא לָאז

 (דנַאלסור-ןטַאּפרַאק ,עװָאגיװסָאר)
 52.978 'נ 'וונ יא

 עלערער םער ףיוא עלעריימ סָאד טציז 8

 ,עלעדער םעד ףיוא עלעדיימ סָאד טציז 1
 ;קָאט ענעדליג ַא יװ ױזַא
 לוש רעד סיוא לרוחּב סָאד טײג
 .קָאר םענייפ םעד ןיא

 ;לדײמ םעד וצ לרוחּב סָאד טגָאז ,2
 !ןגרָאמ ןטוג םענייש ַא
 ןַײד טימ ןטַאט ןַײד גָאז ,םַײהַא ייג

 ,ןעמַאמ
 .ןגרָאז טינ רָאג ןלָאז

 ,ןטסַאק ןיא ןגיל רעדמעה ןעצ .3

 ןןיורק ענעדליג ַא יװ ױזַא

 ,ןעמַאמ ןַײד טימ ןטַאט ןַײד גָאז

 .ןיוש ךיד םענ ךיא זַא

 ,ןעמוקעג םייהַא זיא לדיימ סָאד יװ 4

 הנותח רעד וצ דלַאּב ךיז ןעמ טָאה

 :ןעמונעג

 ,שיט םענרעּבליז ַא טקנעשעג טָאה רענייא

 ('װ רעשזדָאל ,ץישטנעל)
 30,256 'נ 'װניא

 הנותח ךיט ךַאמ ,ישעמַאמ .7

 הָנֹוּתַח ךימ ךַאמ ,ישעמַאמ ,1
 !רעּבעװ ַא ןַאמ ַא רימ ּביג ןוא
 הנותח רעד ףיוא ןרָאפ רימ ןלעװ

 .רעדער ענעמוג טימ שטָאק ַא ןיא

 ,שוילעּפַאק ַא ןפיוק ךיא לעװ ךיז .2

 ,טוה ַא ןפיוק ךיא לע ריא ןוא

 ,סעקװעלַאנ יד ףיוא ןרָאפ רימ ןלעוו עדייּב

 .טוג ןַײז טעװ ןטרָאד ןוא

 ! : ('ח רעקָאטסילַאיּב ,עשזמָאל)
 15.617 'ג 'װניא

 וטסליוו סָאװ ,וטסליוו סָאװ 8

 ,וטסליוו סָאװ ,וטסליוװ סָאװ 1
 רעדַײנש ַא ,ןַאמ ַא רַאפ רעדַײנש ַא

 ?ןַאמ ַא רַאפ
 ,טינ ךיא ליװ ןַאמ ַא רַאפ רעדַײנש ַא

 ,טינ ךיא ןיּב רעטכָאט סרעדַײנש ןייק

 ,ןיטש ןפיוא רימ ךיא ץיז
 :ןייװ ןוא ּפָארַא קוק ןוא
 ,הנותח ןּבָאה ךעלעדיײמ עלַא :!
 ; .ןײלַא ּבַײלּב ךיא ןוא

 ,וטסליוװ סָאװ ,וטסליוו סָאװ 2
 רעטסוש ַא ,ןַאמ ַא רַאפ רעטסוש ַא

 ?ןַאמ ַא רַאפ
 ,טינ ךיא ליװ ןַאמ ַא רַאפ רעטסוש ַא
 .טינ ךיא ןיּב רעטכָאט סרעטסוש ןייק

 ו"זַאא ןייטש ןפיוא רימ ךיא ץיז

 ,וטסליװ סָאװ ,וטסליוװ סָאװ ;3
 רעּפעטש ַא ,ןַאמ ַא רַאכ רעּפעטש ַא

 ?ןַאמ ַא רַאפ |
 ,טינ ךיא ליװ ןַאמ ַא רַאפ רעּפעטש ַא
 ,טיג ךיא ןיּב רעטכָאט סרעּפעטש ןייק

 וו"זַאא ןייטש ןפיוא רימ ךיא ץיז

 ,וטסליוו סָאװ ,וטסליוו סָאװ 4

 רעלָאטס ַא ,ןַאמ ַא רַאפ רעלָאטס ַא

 ?ןַאמ ַא רַאפ

 ,טינ ךיא ליװ ןַאמ ַא רַאפ רעלָאטס ַא

 ,טינ ךיא ןיּב רעטכָאט סרעלָאטס ןייק

 וו"זַאא ןייטש ןפיוא רימ ךיא ץיז

 ,וטסליװ סָאװ ,וטסליוו סָאװ .5

 ?ןַאמ ַא רַאפ רחוס ַא ,ןַאמ ַא רַאפ רחוס ַא
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 ,ךָאד ךיא לי ןַאמ ַא רַאפ רחוס
 .ךָאד ךיא ןיּב רעטכָאט סרחוס
 ךַאד ןפיוא רימ ךיא ץיז
 :ךַאל ןוא ּפָארַא קוק ןוא
 ,הנותח ןּבָאה ךעלעדיימ עלַא ,!
 : !ךַײלג ייז טימ ךיא ןוא

 ('װ רענליוװ ,זדָארּבדָאֿפ)

 ועמ ולֵש

 1,395 'ג 'װניא

 עלעריימ ןייש וד ,רָאנ רעה 93

 ,עלעדיימ ןייש וצ ,רָאנ רעה 1
 :!רַאנ ןייק טשינ ַײז:
 ,זגורּב טרעוו ןתח ַא עלַאמ !

 | :!רעצמ טשינ ךיד ַײז

 ,ןַײז רעצמ ךיד טסעװ וד זַא 2

 : ;ןּבעל טשינ וטסעװ גנַאל ?

 ערעײט ןײד וצ ןייג םייהַא טסעוו ;
 ,וילעמַאמ

 ו: ןּבעג ריד יז טעװ ןטייווצ ַא

 ,ןּבעג ריד יז טעװ ןטייווצ ַא 3

 : ןדלָאג רעטיול יװ ױזַא ;!

 ,עלעגניי ענייש סָאד זיא ּוװ ;

 !:ןטלָאװעג םיא ּבָאה ךיא סָאװ

 ,ןרעג םיא ךיא ּבָאה טלָאװעג 4
 ו: ;ןרעטש רימ ןעמ טָאה ןָאטעג :!
 ,טָאג ייּב ןייז טרעװ ךָאנ לָאז'כ
 !ןרעװ םיא טימ הלּכ ַא לָאז'כ

 ('װ רעצלעק ,עצװָאלריש)
 25,931 'ג 'װניא

 ָאר רע ויא טָא ,טייג רע ,טייג רע ,9

 ,ָאד רע זיא טָא ,טייג רע ,טײג רע
 !העש רעקידלזמ ַא ןיא
 !בוט:לזמ רעגיווש ןוא רעש
 !בוט:ןבא ןַא טּפַאכעג ּבָאה'כ
 ,ןדנ ןָא ןוא רעדיילק ןָא
 !ןַאמ ַא טָאה רעטכָאט ןַײמ יּבַא

 (דנַאלסור-ןטַאּפרַאק ,עװָשגיװסָאר)
 52,981 ינ 'ווניא

 ןתח םעד בוט=לומ .ו0ו

 ,ןתח םעד בוט:לזמ

 !הלּכ יד בוט:לזמ

 ,לומ סיורג וצ ןייז זדנוא לָאז'ס

 !עלַא םינּתוחמ

 (שזדָאל)
 10,738 *ג 'ווניא

 תחַאו תחַא .2

 ,תחאו תהא 1

 ,ןשטַײטרַאפ וצ ןּבײהנָא ךַײא לעװ ךיא
 ;ןטַײטַאּב טוט סנייא רעד סָאװ

 ,זיוה=הנותח יד זיא סנייא

 ,טקנירט ןעמ ּוװַא ,טסע ןעמ ּוװַא
 ,טגגיז ןעמ ּוװַא ,טעילוה ןעמ ּוװַא
 ,טגנירּפש ןעמ ּוװַא ,טצנַאט ןעמ ּוװַא
 ,עלַא טשטַאּפ ,ךַײר ,םערָא ַײס
 ,הלּכ=ןתח חמשמיטַײז

 ,טסָאקעגּפָא טָאה הנותח יד סָאװ
 !אלממ ןַײז טָאג ייז לָאז

 ,תחאו תחא ,2
 ,ןשטַײטרַאפ וצ ןּבײהנָא ךַײא לעװ ךיא
 ;ןטַײטַאּב טוט ייווצ רעד סָאװ
 ,הלּכ:ןתח ןעגַײז ייווצ
 ;אלממ יז זיא רעטשרעּבױא רעד סָאװ
 וו"זַאא זיוה?הנותח יד זיא סנייא

 ,תחאו תחא .3

 ,ןשטַײטרַאפ וצ ןּביײהנָא ךַײא לעװ ךיא
 ;ןטַײטַאּב טוט ַײרד רעד סָאװ

 ,םינּתחמ יד ןענַײז ַײרד

 ;םינמוזמ יד ןלייצ ייז סָאװ

 וװיזַאא ,הלּכ:ןתח ןענַײז ייווצ

 ,תחאו תחא 4

 ,ןשטַײטרַאפ וצ ןּבייהנָא ךַײא לעװ ךיא

 ;ןטַײטַאּב טוט ריפ רעד סָאװ

 ,ןעגנַאטש:הּפוח יד ןענַײז ריפ

 ,ןעגנַאגעגכרוד ןענַײז הלּכ:ןתח סָאװ

 ןו'זַאא ,םינּתוחמ יד ןענַײז ַײרד
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 ,תחאו תחא 5

 יג 'ווניא

 ,ןשטַײטרַאפ וצ ןּבײהנָא ךייא לעװ ךיא
 ;ןטײטַאּב טוט ףניפ רעד סָאװ
 ,םירָאמזעלק יד ןענַײז ףניפ
 ;םערָא ןוא ךַײר רַאפ ןליּפש יז סָאװ
 וו'זַאא ,ןעגנַאטש:הּפוח יד ןענַײז ריפ

 ,תחאו תחא
 ,ןשטַײטרַאפ וצ ןּבײהנָא ךַײא לעװ ךיא
 ;ןטײטַאּב טוט סקעז רעד סָאװ
 ,ןשטנעמ עטוג יד ןענַײז סקעז
 ;ןשטנעּב הלּכ:ןתח ןעוט יז סָאװ
 ווזַאא ,םירָאמזעלק יד ןענַײז ףניפ

 ,תהאו תחא
 ,ןשטַײטרַאפ וצ ןּבײהנָא לעװ ךיא
 ;ןטײטַאּב טוט ןּביז רעד סָאװ
 ,געט עטוג יד ןענַײז ןביז
 ןגעמ ןעמ סָאװ ןוא טינ רָאט ןעמ סָאװ
 וװ"זַאא ,ןשטנעמ עטוג יד ןענַײז סקעז

 (ענליוו)
266 

 הנומ היה ךכו ,יוא ,3

 ,הנומ היה ךכו ,יוא 41

2 5 

 !וניקלא ארוּב םעד ןּביױל רימָאל

 ,תחאו תחא

 ,ןשטייטרַאפ וצ ןּבײהנָא רימָאל

 :תחא טסייה סָאװ

 ,סנייא ךָאד זיא תחא

 ,שיט סנתח םעד ךָאד זיא סנייא ןוא

 ,טקנירטימ ּוװ ןוא טסע ןעמ ּוװ

 ,טגניז ןעמ ּוװ ןוא טעילוה'מ ּוװ

 ,טגנירּפש ןעמ ּוװ ןוא טצנַאט ןעמ ּוװ ןוא

 ,הנומ היה ךכו ,יוא
 !וניקלא ארוּב םעד ןּביױל רימָאל
 ,םיּתשו תחא
 ,ןשטײטרַאפ וצ ןּבײהנָא רַימָאל
 ;םיּתש טסייה סָאװ
 ,ייווצ ךָאד טסייה םיּתש
 ,הלּכ ןתח ךָאד ןענַײז ייווצ ןוא

3 

5 

4 

 ;אלממ ןַײז יז לָאז טָאג
 ןו"זַאא ,שיט סנתח םעד ךָאד זיא סנייא ןוא

 ,הנומ היה ךכו ,יוא

 !וניקלא ארוּב םעד ןּביױל רימָאל
 ,שלשו תחא

 ,ןשטַײטרַאפ וצ ןּבייהנָא רימָאל

 :שלש טסייה סָאװ

 ,יירד ךָאד זיא שלש

 ,םירָאמועלק יד ךָאד ןענַײז ַײרד ןוא
 ;םירענ םע םינקז חמשמ ןענַײז סָאװ
 וויזַאא ,הלּכ:ןתח ךָאד ןענַײז ייווצ

 ,הנומ היה ךכו ,יוא
 !וניקלא ארוּב םעד ןּביױל רימָאל
 ,עּבראו תחא
 ,ןשטַײטרַאפ וצ ןּביײהנָא רימָאל
 :עּברַא טסייה סָאװ
 ,ריפ ךָאד זיא עּברא
 ;ןעגנַאטש:הּפוח יד ןענַײז ריפ ןוא
 וװיזַאא ,םירָאמזעלק יד ךָאד ןענַײז ירד

 ,הנומ היה ךכו ,יוא
 ווניקלא ארוּב םעד ןּבױל רימָאל
 ,שמחו תחא
 ,ןשטַײטרַאפ וצ ןּבײהנָא רימָאל
 :שמח טסייה סָאװ
 ,ףניפ ךָאד זיא שמח
 םינּתוחמ יד ןענַײז ףניפ ןוא
 ו"זַאא ,ןעגנַאטש הּפוח יד ןענַײז ריפ

 ,הנומ היה ךכו ,יוא

 !וניקלא ארוּב םעד ןּביול רימָאל

 ,ששו תחא

 ,ןשטַײטרַאפ וצ ןּבייהנָא רימָאל

 :שש טסייה סָאװ

 ,סקעז ךָאד זיא שש

 ,רעכעק:רעװרַאס ןענַײז סקעז ןוא

 ןרעכעּב ןלופ ןופ ןעקנירט עכלעוו

 וו"זַאא ,םינּתוחמ יד ןענַײז ףניפ

 ('װ רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 34י529 'ג 'װניא

)4( 
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 ףיוא טכַאמ ,רעגיווש ,רעגיווש .4
 ןדָאל םער

 ,רעגיווש ,רעגיווש

 !ןדָאל יד ףָא טכַאמ

 ,הלּכ ענייש ַא ךַײא ךָאד ריפ'כ
 !ןדָאלּפ לקיטש ַא טיג

 ('װ רעלָאּפָאנרַאט ,װָאשטשרָאּב)
 1480 'ג 'װגיא

 םינתוחמ עלַא ,5

 ,םינּתוחמ עלַא ,1

 ,םינּפ ןייא ךָאד ןּבָאה יז
 ,רָאי ַאזַא ,לזמ ַאזַא

 ןרָאּפ ַא טָאג ןופ זיא סע יװ

 ,הלּכ ענייש ַא ,יוא ,2
 !דלָאג יװ יז זיא ןייש
 ,ןעמונעג יז ּבָאה ךיא
 !טלָאװעג יז ּבָאה ךיא לַײװ

 ('װ רעקדערַאװָאנ למעשז)
 50,408 'ג 'װניא

 ןייוו , ןייוו ', הלּכיהלּכ 9.6

 ,ןייוו ,,ןייוו ,הלּכ-הלֹּכ
 ,ןיירכ עלעּפעט ַא ןקיש ריד טעװ ןתח רעד
 ,ןייטש ןסייה ַא טימ
 מא רמאנו
 ,ךעלעקַײק טימ ךעלַײל ַא
 ;ךעלעגייצ ןפױולכָאנ ריד ןלעוו
 ,ךעלעטניּפ טימ ךעלַײל ַא
 ,ךעלעטניה ןפולכָאנ ריד ןלעװ

 ('װ רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 1,719 'ג 'װגיא

 םיאּבנ יירד ,ייווצ ןפורניײרַא רימָאל ,7

 ,םיאּבג ַײרד ,ייװצ ןפורנַײרַא רימָאל ,1
 !םיאנּת ןּבַײרש רימָאל
 ,ריּפַאּפ-טסָאּפ ,רעדעפ ןוא טניט
 !ריד בוט:לזמ ,לזיָײר

 ,טגײלעגקעװַא ,ןעמונעגוצ ,2

 ןטייג יּבר רעד ,ערַאװ ַא טכַאמ

 ,טכַארּבעג ןיּבר םעד ,טכַאמעג ערַאװ ַא

 !טכַאנ עצנַאג ַא טעילוהעגּפָא

 ('ח רענליו ,זדָארּברָאּפ)
 2.119 'נ 'ניא



 רעדיל-גיוו .ט

 עלעגיוו סעלהשמ רעטנוא .8

 עלעגיוו סעלהשמ רעטנוא .1
 ;עלעגיצ ןדלָאג ַא טייטש
 :ןעלדנַאה ןרָאפעג עלעגיצ 'ס
 .ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר

 ,הרוחס עטסעּב יד זיא סָאד .2
 ;הרוּת ןענרעל טעװ עלהשמ

 ,עלעּפעק ןיא הרוּת ,הרוּת
 .עלעּפעט ןיא ךלימ טימ עשַאק

 ,ןרימש רעטוּפ טימ טיורּב .3
 :ןריפ הּפוח רעד וצ ןעמ טעװ ןעלהשמ
 ,ןָא:ןּבױא הּפוח רעד ןופ
 .ןָאטעגנָא רעּבליז ןוא דלָאג ןיא

 ('װ רעיסעלָאּפ ,קסירּב)
 4.439 'נ יווניא

 עלעגיוו םעלהשמ רעטנוא .9

 עלעגיוו סעלהשמ רעטנוא .1
 ;עלעגיצ עקנירָאלק ַא טייטש
 :ןעלדנַאה ןרָאפ טעװ עלעגיצ יד
 .ןעלדנַאמ טימ סעקניזָאר ןעגנערּב יז טעוװ

 עטסעּב יד זיא ןעלדנַאמ טימ סעקניזָאר .2
 ,הרוחס

 ןהרוּת ןענרעל ןענעק טעװ עלהשמ
 ,השרומ השמ ונל הוצ הרוּת
 .השרד ַא ןטלַאה ןענעק טעװ עלהשמ

 רעד רעּביא ןרעה ךיז טעװ השרד יד 3

 ,טלעו רעצנַאג

 ןטלעג עלופ ַא ןענידרַאפ טעװ עלהשמ

 ,ןדנ עלופ ַא ,טלעג עלופ ַא

 .ןַאמ רעכעלרע ןַא ןַײז טעװו עלהשמ
 (יװ רענליוו ,זרָארּבדָאּפ)

 3.353 'נ 'וניא

 עלעגיוו םדרניק ןרעטנוא .ו9

 עלעגיוו סדניק ןרעטנוא ,1

 ןעלעגיצ סייוו רָאלק ַא טייטש

 ןעלדנַאה ןרָאפעג זיא עלעגיצ סָאד

 .ןעלדנַאמ טימ ךעלעקניזָאר

 ?הרוחס עטסעּב יד זיא סָאװ 2
 ;הרוּת ןענרעל טעװ עלהשמ
 ןענרעל רע טעװ הרוּת
 .ןבַײרש רע טעװ םירפס ןוא

 רעקנימורפ ַא ןוא רעקניטוג ַא 3

 ,ןּבַײלּברַאפ הלהשמ טעװ

 רעקנימורפ ַא ןוא רעקניטוג ַא

 ,ןּבַײלּברַאפ עלהשמ טעװ

 ('ח רענילָאװ ,ערטסָא)
 24:315 'ג 'וװניא

 עלעקנַאי ,עלויל-עיליַא וו

 : ,עלעקנַאי ,עלויל:עיליַא

 ,עלעגיוו סעלעקנַאי רעטנוא

 ,עלעגיצ עסַײװ ַא טייטש

 :ןעלדנַאה ןרָאפ טע' עלעגיצ יד

 ;ןעלדנַאמ טימ סעקניזָאר

 ,סיז רעייז זיא ןעלדנַאמ טימ סעקניזָאר

 .שירפ ןוא טנוזעג ןַײז טע' עלעקנַאי

 ,הרוחס עטסעּב יד זיא שירפ ןוא טנוזעג

 ,הרוּת ןענרעל טעװ עלעקנַאי

 ,השרומ השמ הוצ הרוּת

 .השרד ַא ןגָאז הוצמ:רּב וצ טע' עלעקנַאי

 רעד ןיא ןעמענסױא טע' השרד יד

 ,טלעװ רעצנַאג

 .טלעג עלופַא ןענידרַאפ טע' עלעקנַאי

 ('ה רענליװ ,זדיװ)

 22.455 'ב 'װניא
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 עלעגיוו סעלעקנַאי רעטנוא .2

 עלעגיוו סעלעקנַאי רעטנוא
 ,עלעגיצ סייוו רָאלק ַא טייטש
 :ןעלדנַאה ןרָאפעג עלעגיצ סָאד
 .ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר
 ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר
 ,הרוחס עטסעּב יד
 ,הרוּת ןענרעל ןענעק טעװ עלעקנַאי
 ,עלעּפעק ןיא הרוּת ,הרוּת

 ,עלעּפעט ןיא ןכָאק עקשַאק
 ,ןרימש רעטוּפ טימ טיױרּב
 ,עמַאמ רעד טימ עטַאט רעד ןּבעלרעד
 !ןריפ עלהּפוח רעד וצ דניק סָאד

 ('ח רעיסעלָאּפ ,קסניּפ)
 36.484 'ג 'ווניא

 עלעגיוו סעלערלָאג רעטנוא ,ו3

 עלעגיוו סעלעדלָאג רעטנוא 1
 ,עלעגיצ עסַײװ ַא טייטש

 ףצ דיל .גיוו

 :ןעלדנַאה ןרָאפעג זיא עלעגיצ יד
 .ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר

 ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר ,2

 ןסיז רעייז זיא

 ןַײז טעװ עלעדלָאג

 ,שירפ ןוא טנוזעג

 ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר 3

 ןהרוחס עטסעּב יד זיא

 ןציז טעװ ןתח סעלעדלָאג

 ,הרוּת ןענרעל ןוא

 ,השרומ הוצ הרות 4
 ןתח סעלעדלָאג
 ,השרד ַא ןענעשרד טעװ

 השרד ַא ,השרד ַא 5

 ;טכַאעג ליוװ זיא

 ןענרעל טעװ ןתח סעלעדלָאג

 ,טכַאנ יא גָאט יא

 (ענליוו) ;
 130 'ג 'װגיא

 עלעגיוו סעלעסָאי רעטנוא ,4

 עלעגיוו סעלעסָאי רעטנוא
 ןעלעגיצ עסיורג ַא טייטש

 !ןעלדנַאה עלעגיצ יד טעװ סָאװ טימ
 .ןעלדנַאמ טימ ,סעקנישזָאר טימ

 ,הרוחס עטסעּב יד ךָאד זיא סָאד

 ןהרוּת ןענרעל טעװ עלעסָאי

 ,עלעּפעק ןיא הרוּת ,הרוּת

 ןעלעּפעט ןיא עשַאק ןכָאק
 ,ןרימש רעטוּפ טימ טיורּב
 ןעמַאמ רעד טימ עטַאט רעד

 ,ןריפ הּפוה רעד וצ ןּבעלרעד ןלעװ
 ,עלַײװ עלַא ןריפ ,ןריפ

 ;הלעמ עטסנעש יד ךָאד ןיא סָאד
 ,ןעניוועג וצ תובוט תולעמ

 ןןענייק וצ ןוא שטַײט ןּבַײרש
 ,ךעלכיּב עלַא ןעניילוצסיוא

 ;ךעלכיט:ןרעטש ןטפעהוצסיוא
 ,ןּבעװּוצסױא ןוא ןטפעהוצסיוא



 הע דיליגיוו

 ןּבעג הצע ןַא ןעלעסָאי טימ טעװ ןעמ ןעוו

 ,ןיש םיא זיא ןּבעג הצע ןַא
 ןןיילק ןופ סיורג זיּב ןענרעל טעװ עלעסָאי

 ,ןענרעל עלעסָאי טעװ סיורג זיּב ןיילק ןופ

 .ןענרעצרעד טינ םענייק טעװ רע ןוא
 ,םינּפ ןעַײרפ ַא רעטומ ןוא רעטָאפ
 ;םינכדש יד םורַא ךיז ןעיירד

 ,ןּבַײרט סעװָאטַאק םינכדש יד ןלעוו
 ,ןּבַײרש םיאנּת ןעלעסָאי ןעמ טעװ
 ,ןלעטש ןעמ ןעק וװוּורּפ ןפיוא

 ןןלעפעג טרעוװ טלעוװ רעצנַאג רעד

 ,טלעװ רעצנַאג רעד ךָאד טרעװ ןלעפעג
 ,טלעג ךס ַא ןעלעסָאי ןּבעג טע'מ
 ,הכרּב ןוא לזמ זיא טלעג ךס ַא

 ןהחּפשמ רענייש ַא ןופ ןעמוקסורַא טע' הלּכ יד
 ,טַײל ענייש ןופ החּפשמ ענייש ַא

 ,טַײצ עצרוק ַא ףיוא ןגײלּפָא ןעמ טעװ הנותח ַא
 ,ןעקנעדעג ןעמ טוט הנותח רעד ןופ גָאט םעד

 .ןעקנעש תונּתמ ןעלעסָאי ךָאד טע'מ
 ,טסערט ןטוג ַא ןעקנעש םיא טעוו'מ
 ןטסעק רָאי ןעצ ןגָאזװצ םיא טעװ'מ

 ,רעגיטש רענייש ַא זיא טסעק רָאי ןעצ

 ,רדח ןרעדנוזַאּב ַא ןיא הלּכ?ןתה טריפימ
 ,עלַא םלוע םעד ןדירפוצ טלעטשי'מ

 ןהלּכ?ןתח חמשמ זיא'מ

 ,טַײל רָאּפ ַא זיא הלּכ:ןתח
 !ּבַײװ ןוא ןַאמ ןשטנעּב לָאז טָאג

 ('װ רעקָאטסילַאיּב ,ענלָאק)
 7 'ג 'װניא

 םעּבַאּב יר טימ סעדַאשוד יד .6 ךעלעּבַאּב יד טימ ךעלעדַאשוד יד 15

 ,סעּבַאּב יד טימ סעדַאשזד יד

 ,ןציז ןסיורד ןיא סָאװ

 ,סעּברַאט עגנַאל יד טימ

 ;ןציּפש עסיורג יד טימ

 טנייו סָאװ ,עלעדיימ ַא

 :ןַײז טוג טינ ליוװו ןוא

 טעגרה ןעמ ןוא ןעמ טגָאלש

 !ןַײרַא עּברָאט ןיא טפרַאװ ןעמ ןוא

 ('ח רעקָאטסילַאיּב ,לדיקס) ('ח רעקָאטסילַאיּב ,,ענרָארג)
 39,330 'נ 'װניא 22027 יג 'וװניא

 ,ךעלעּבַאּב יד טימ ךעלעדַאשזד יד

 ;ןציז סעּבזירּפ יד ףיוא ןעוט ייז

 ,ךעלכעטוַאפ עטיור ןעייג יז

 .ןציּפש עטרילָאק טימ
 :ןייג ןּפָאלש טינ ליװ סָאװ ,עלעגניי ַא

 ,ךעלעדַאשוד יד ןייג וצ ןעמוק
 ,ךעלעקעז יד ןיא ןַײרַא ןעמענ ןוא

 י)
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 טייטש רעכַארּפ רעד ,וז ,וז ,ֹוז 7

 ןוּב םֵא

 ,רז ,ה .ז

 !וּב םַא טייטש רעכַארּפ רעד

 ,שטַײּב ןגנַאל ַא טימ

 ;קַאז םענרעדעל ַא טימ

 ,רעדניק עניילק עלַא

 ,טינ ןפַאלש סָאװ יד

 ןקַאּפ ןיא ןַײרַא יד

 (עטיל ,ןַאינרָאװ)
 10986 'נ 'װניא

 טורַאּב ליוװ ,ול:לײליֵא .8

 !טורַאּב ליֹוװ ,ול:ול:וליא
 ,טוט עטַאט רעד סָאװ ,ליֹוװ ךָאד טסייוו וד
 ,טור ַא טכַאמ ןוא םיזעּב ַא טמענ רע
 ,טוג ץנַאג תחָּת ַא ןָא טסַײמש ןוא

 ('ח רעגרעּבמעל ,לַאקָאס)
 41,853 'נ 'ווניא

 ןעמַאמ רער ,עלויל ,עלויל ,עילַא .ןופ
 -  עילוס ןעמ טפור

 ,עלויל ,עלויל ,עילַא
 ,עילוס ןעמ טפור ןעמַאמ רעד
 ,הילדג ןעמ טפור ןטַאט םעד
 .עלַאיל ַא ליװ דניק סָאד
 טוט עטַאט רעד סָאװ ריא טסייוו
 ;טור ַא טמענ ןוא םיזעּב םוצ טײג רע
 ,ןסַײר ךיז טעוו'ס רעװ
 ןסַײמש ןעמ טעװ םענעי

 ('ר רעיסעלָאּפ ,קסניּפ)
 36.483 'נ 'װניא

 טפור ןטַאט םעד ,ילול ,ילול ,יליֵא .0
 ילוס ןעמ

 ,ילול ,ילול ,יליַא

 ,ילוס ןעמ טפור ןטַאט םעד
 ,ילַאמ ןעמ טפור ןעמַאמ רעד
 , ןטוט עטַאט רעד סָאװ וטסייוו
 ,טור ַא טיצ ןוא םיזעּב ַא טמענ רע

 ,ךיז טסַײר דניק סָאד ּביוא

 ,ךיז טסַײמש ןוא טור םעד רע טמענ

 ('װ רעקַאטסילַאיּב ,קענירק)
 16.405 'נ 'װניא

 עניֹומ ,יל:ויל:ויליַא ,ו2ו

 ,עניֹומ ויל:ויל:ויליַא
 ,ןעניֹוװ וטסלָאז עקָארק ןיא
 ,עקָארק ןיא וטסלָאז ןעניֹווו
 ,הקדצ וטסלָאז ןּבעג
 ,ןּבעג וטסלָאז הקדצ
 ,ןּבעג וטסלָאז גנַאל
 ,ןּבעל וטסלָאז גנַאל
 ,גנַאל וטסלָאז ןּבעל
 לכ הלּכ ןַײד טימ ןציז וצ ןּבעלרעד טסלָאז

 ,קנַאּב ןייא ףיוא
 וצ ריד ןּבעלרעד ןלָאז ןרעטלע ענַײד ןוא

 !קנַאשעג?השרד ןּבעג :
 (עשרַאװ)

 33.732 'נ 'חניא

 עניורק ןּבעל רעדניק .2

 ,עניֹורק ןּבעל רעדניק

 ,עניווװ וטסלָאז עקָארק ןיא
 ,עקָארק ןיא וטסלָאז ןעניֹוװ
 ,הקדצ וטסלָאז ןּבעג

 ,ןּבעג וטסלָאז הקדצ

 ,ןּבעל וטסלָאז גנַאל
 ,גנַאל וטסלָאז ןּבעל
 ,קנַאּב ןוט טשינ ריד לָאז'ס
 ,ןוט טשינ ריד לָאז קנַאּב
 ,ןעילּב ריד ןלָאז ךעלעקעּב יד
 ,ןקַאּב יד ריד ןלָאז ןעילּב
 .ןקַאנק ןלָאז םיאנוש יד זַא

 ('וװ רעשורָאל ,וָאטַאכלעּב)
 27,071 ינ יװניא

 עלעטעּב סעלהשמ רעטנוא .3

 עלעטעּב סעלהשמ רעטנוא
 ןעלעטעלּב ןדלָאג ַא טסקַאװ
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 ,ןסַײרסױא עלעטעלּב סָאד טעוװ'ס רעװ
 .ןסַײמש ןעמ טעװ םעד
 ,ןסירעגסיוא עלעטעלּב סָאד טָאה האל:עטיא
 ,ןסימשעגנַײרַא עקַאט ריא ןעמ טָאה

 ('װ רעיסעלָאּפ ,קסירּב)
 5י824 'נ "ווניא

 !עלַא ,טקעװַא ,טקעװַא .4

 ,עלַא טקעװַא ,טקעװַא
 !הלכ עניש ַא ןַײז טעװ עלהרש
 ,עלַא טקעװַא ,טקעװַא
 והלודג ַא ןּבָאה ןעמט' ןעלהרש ןופ

 ('וװ רענילָאװ ,קצּול)
 11.153 'נ 'הניא

 טגיילעג ןפָאלש ןעלרתסא ךיא ּבָאה .5

 ,טגיילעג ןפָאלש ןעלרּתסא ךיא ּבָאה
 !טייהרעטנוזעג ןפָאלש רימ יז לָאז
 :רעטנוא ריא ךיא ּבָאה לכעלַײל סַײװ ַא

 ,טײרּפשעג
 וילעמַאמ יד לַײװ ,ןפָאלש רימ לָאז לרּתסא

 :טלייצעג טָאה
 ,ןעגנילק ךעלעקעלג יד יװ ױזַא

 .ןעגניז ןעלרּתסא ךיא לָאז ױזַא

 ,ָאי ךָאד טגָאז וילעטַאט רעד

 ,ןײנ ךָאד טגָאז וילעמַאמ יד ןוא

 ,עלעגיוו ןיא ןפָאלש לָאז לרּתסא

 .ןיילק ךָאנ זיא יז לַײװ

 ('װ רעװעשרַאװ ,וָאנַאזדָאּב)
 5.352 'נ 'חניא

 טגיילעג ןּפָאלש ןעלעשטַא ךיא ּבָאה .8

 ,טגיילעג ןפָאלש ןעלעשטַא ךיא ּבָאה
 ,טײרּפשעגרעטנוא עלעדניוו סייוו:יינש ַא
 ,טגיילעג סנּפָאק וצ ךעלעשיק ענעדלָאג
 !טייהרעטנוזעג עלעשטַא טעװ ןפָאלש

 ('װה ,רעװעשרַאװ ,עװַאלמ)
 3242 'נ 'װניא

 טניילעג ןפָאלש דניק ןיימ ךיא ּבָאה ,7

 ,טגיילעג ןפָאלש דניק ןַײמ ךיא ּבָאה
 ,טגיילעגרעטנוא ךעלעטכַאלּפ עסַײװ ,ענייש
 ,דיירק סָאד יו ױזַא ךעלעטכַאלּפ עסַײװ ענייש
 טָאה עמַאמ יד ,ןפָאלש טעװ דניק סָאד

 ,טַײצ ןַײק טשינ
 (עשרַאװ) :

 39,692 'ג 'װניא



 רעדיל-ןעילימַאפ .שו

 ןפָאלרַאפ עלהשעמ ַא ויא לָאמַא ןוא לָאמַַא ,5

 ,ןפָאלרַאפ עלהשעמ ַא זיא לָאמַא ןוא לָאמַא 1
 ,ןפרָאװעגקעװַא הכלמ יד טָאה ךלמ רעד

 ,עלעווירּב ַא ןָא רימ ּבַײרש 2
 .עלעגילפ םוצ וצ סע ּפעלק

 ,טכַאנ ַא טימ גָאט ַא ןגיולפעג זיא עלעגייפ סָאד ,3

 .טכַאמרַאפ ךעלעדָאל יד -- ךלמ םוצ ןעמוקעג

 ,ןַאמ רעטלַא וד ,ףיוא ייטש ,ףיוא ייטש 4
 !ןָאטעג הּכלמ יד ריד טָאה סטכעלש ַא רַאפ סָאװ

 ,סטכעלש ןייק טינ ןוא סטוג ןייק טשינ 5
 ,סטכעקעג לפעל ןייק ןסעגעג טינ לָאמניײק ּבָאה'כ

 ,עלעווירּב ַא ןָא רימ ּבַײרש ,6
 ,עלעגילפ םוצ וצ סע ּפעלק

 ,תעל:תעמ ַא טימ גָאט ַא ןגיולפעג עלעגייפ סָאד זיא 7
 ,תמ ַא יװ טױט ,הּכלמ רעד וצ ןעמוקעג

 ,הרוצ עקיטכיל וד ,ףיוא ייטש ,ףיוא ייטש 8

 ,הרושּב ערעטסניפ ַא ריד רַאפ טכַארּבעג ּבָאה'כ

 ('װ רענילָאװ ,קסירט)

 40.101 'נ !װניא

 ךלמ ַא ןעװעג זיא לָאמַא .5

 ;םורק ױזַא וטסקוק סָאװ ,לגיופ וד לגיופ 3 ,ךלמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא 1
 ,ןרָאװעג רימ סָאד זיא ןפיטש ןופ ,הּכלמ ַא טַאהעג טָאה ךלמ רעד
 .ןרָאשעגּפָא ךעלעגילפ ענַײמ ,ןטרָאגנַײװ ַא טַאהעג טָאה הּכלמ יד
 ןוא יוא יוא ,ױא יוא יוא ,םיוּב ַא ןעוװעג זיא ןטרָאגנַײװ ןיא

 ,ןּברָאטשעגּפָא זיא ךלמ רעד 4 ,גַײװצ ַא ןעועג זיא םיוּב ןפיוא .2
 ,ןּברָאדרַאפ ןרָאװעג זיא הּכלמ יד ,עלעטסענ ַא ןעװעג זיא גַײװצ ןפיוא
 ,ןכָארּבעגנַײא ךיז טָאה םיוּב רעד ,עלעגייפ ַא ןעועג זיא עלעטסענ ןיא
 .ןפָאלטנַא טסענ ןופ עלעגייפ יד !יוא יוא יוא יוא ,יוא יוא יוא

 ('װ רענליוװ ,זדָארּבדָאּפ)
 608 'ג 'װוניא
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 רעטצניפ ןיא טסקַאװ סָאװ ,עלעמייּב םעד זיא ליֹווו .0

 ,רעטצניפ ןיא טסקַאװ סָאװ ,עלעמייּב םעד זיא ליֹוװ
 .רעטלע זיא דניק סָאד סָאװ ,ןעמַאמ רעד זיא ליֹוװ

 ,דניק םעד זיא ליֹוװ ,ןעמַאמ רעד זיא ליֹוװ

 !דניזעגזיוה ןצנַאג םעד זיא ליֹוװ
 ,ךַײט ןיא טסקַאװ סָאװ ,עלעמייּב םעד זיא ליֹוװ ;!

 :!ךַײר זיא דניק סָאד סָאװ ,ןעמַאמ רעד זיא ליֹוװ
 ,דלַאװ ןיא טסקַאװ סָאװ ,עלעדיימ סָאד זיא ליֹוװ

 :!טלַא ויא דניק סָאד סָאװ ,ןעמַאמ רעד זיא ליֹוװ
 ,ןטרָאג ןיא טסקַאװ סָאװ ,עלעמייּב םעד זיא ליֹוװ ;ו

 :!ןטָארעג זיא דניק סָאד סָאװ ,ןעמַאמ רעד זיא ליֹוװ

 ('ה רענילָאװ ,קסירט)
 8,584 'נ 'וניא

 עלעריימ עקנינייפ ,עלעריימ עקנינייש .13ו :

 עלעדיימ עקנינַײפ ,עלעדיימ עקנינייש 1
 !ענַײד ךעלעגייא יד טנייװרַאפ זיא סָאװרַאּפ
 :ןגָאלק טינ ךיא לָאז סָאװ ןוא ,ןענייוו טינ ךיא לָאז סָאװ
 .ןַאמ ַא רַאפ קינזױלק ַא ןעמונעג ּבָאה ךיא

 ,זיולק ןיא רע טציז ךָאװ עקניצנַאג ַא 2
 ;זיוה וצ רע טייג ,טכַאנ וצ גָאטַײרפ טמוקיס
 ,ןדיײר ןעוט ךעלעגניצ יד טימ טַײל ןוא
 .ןדיישעצ ךיז זומ עקנישוד ןַײמ טימ ךיא ןוא

 ת רענליװ ,זדָארּברָאּפ)
 2.280 *נ 'ווניא

 ןּבַײלּב וצ רעדייא ;ו ןטרָאנ ןיא טציז עזָאר ענייש יד .2
 ו: .הנמלַא עגנוי ַא

 ,ןטרָאג ןיא טציז עזָאר ענייש יד 1
 ןריא ףיוא טסיג ןגער רעד
 ,עּפַאק רעדיוװטעי ןופ :!
 ו; ,רילָאק ןופ ּפָארַא יז טײג

 ,הנמלא ןַא טסייה סָאװ 4

 ;קעװַא טּברַאטש ןַאמ רעד זַא

 ,הנוגע ןַא טסייה סָאװ ;

, ; 
 קפװַא טפרַאוו; ןאמ ןָקעֶד קא ,רילָאק ןופ יװ ױזַא טינ ,2

 ;קעװַא טּברַאטש ןַאמ רעד זַא : ,ןּבעל ַאזַא רעדייא ?ו ,הנמלא ןַא רעסעּב .5 ;ןּברַאפ ענייש יד יװ

 !:;קעװַא טפרַאװ ןַאמ רעד זַא

 ('ה רענליװ ,זדָארּבדָאּפ) ןכהַאטש וצ סייהרעגנ
 סם" רוש ,הנּכס ןייק טינ זיא
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 ,הנותח רעד ךָאנ ןגרָאמ זַא הנותח רימ ךַאמ ,עמַאמ ,3

 !רעדער ענעמוג : ךאכ ,ליר 5 עקסַאילָאק יוניט א לָאז !הנותח רימ ךַאמ
 ,טַײצ טינ ךָאנ זיא סע ,דניק ןַײמ

 !הנותח רימ ךַאמ ,עמַאמ 4 ,הנותח רימ ךַאמ ,עמַאמ

 ,טַײצ טינ ךָאנ זיא סע ,דניק ןַײמ !טַײז ַא ןָא רעטכעלעג ַא

 ,הנותח רימ ךַאמ ,עמַאמ

 !טַײז ןָא רעטכעלעג ַא הנותח רימ ךַאמ ,עמַאמ ,2

 ,ןכַײר ַא ןתח ַא רימ ּביג
 ,הנותח רעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא זַא
 !ןכַײלג ןענעק טינ רענייק רימ וצ ךיז לָאז

 ,רעגיײז ַא ןפיוק ריד לעװ ךיא 5
 ;טוה ַא רימ וד ןוא
 ,הנותח רימ ךַאמ ,עמַאמ

 !טוג רעייז רימ זיא סע ,הנותח רימ ךַאמ ,עמַאמ 3

 שרַאװ
 װ ּׂ 4,574 'נ ,וניא ,רעּבעװ ַא ןַאמ ַא רימ ּביג ןוא

 עקניטכָאט ,ןעַיועג וטסניּב ווו .4

 ?עקגיטכָאט ,ןעװעג וטסניּב ּוװ, ,1
 ,רעגירק םעד רעווש םַײּב ,רעגיווש ןוא רעווש םִַײג,

 "ענַײמ עטסּביל וד רעטומ
 '!ענַײפ עטסּביל וד רעטכָאט,

. 

 י?עקניטכָאט ,ןָאטעג ןטרָאד וטסָאה סָאװ, .2
 ;ןסַאג עלַא ןיא טדערַאּב ,ןשַאװעג טערג,
 ,רעגיווש עזייּב יד ַײּב
 ",רעגירק םעד ,רעווש םעד ַײּב

 '?עקניטכָאט ,ןסעגעג ןטרָאד וטסָאה סָאװ; 3
 ;טיוט רעד זיא רעּביל ,טיורּב עלעקיטש ַא
 ,רעגיווש עזייּב יד ַײּב
 *,רעגירק םעד ,רעװש םעד ַײּב

 ';עקניטכָאט ,ןעקנורטעג ןטרָאד וטסָאה סָאװ, 4
 ,ןַײרעד ןיא םַס ,ןַײװ עלעסיּב ַא
 וװ'זַאא רעגיווש רעזייּב רעד ַײּב

 "?עקניטכָאט ,ןּפָאלשעג ןטרָאד וטסָאה ּוװ, .5
 ,קנַארק ןרָאװעג ,קנַאּב ןטרַאה ַא ףיוא,
 וו"זַאא רעגיווש רעזייּב רעד ַײּב

 "?עקניטכָאט ,ןּפָאק וצ טגיילעג ריז ןעמ טָאה סָאװ, .6
 ,טרעװ ױזַא ךיא ןיּב אמּתסמ ,דרע עלעקעז ַא,
 װיזַאא רעגיווש רעזייּב רעד  ַײּב
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 י'ועקניטכָאט ,טריפעגסױרַא ריד ןעמ טָאה סָאװ ףיוא, .7
 ;ןגָאלק ןָאטעג ןּבָאה עלַא ,ןגָאװ ןוא דרעפ ףיוא,
 ,רעגיווש רעזייּב רעד ַײּב
 ".רעגירק םעד ,רעװש םעד ַײּב

 ('װ רענליװ ,זדָארּברָאּפ)
 2312 'נ 'װניא

 ןעֶּבָאֹּב יד ןיירַא ףור ,עלערעּב ,עלעמהרבא ,5

 !ןעּבָאּב יד ןַײרַא ףור ,עלערעּב ,עלעמהרבַא
 ,ןּבָאה דלַאּב ךָאד טסעװ וד ,דניק ןַײמ ,ַאש ,דניק ןַײמ ,ַאש
 !טכערּב סע ,טכעטש סע ,טייו סע ,טיירד סע ,עּבָאּב ,ייוו יוא
 ?ןָאט ךיא לָאז עשז:סָאװ ָאט
 עגר ַא סָאװ ,עלַײװ ַא סָאװ
 !ןָא רעגרע ץלַא טמענ

 !ןקור רעד רימ טכערּב סע ,עקניּבָאּב ,עקניּבָאּב
 !ןקוק וצ סָאװ ףיוא ןּבָאה דלַאּב טסעװ וד ,דניק ןַײמ ,ַאש ,דניק ןַײמ ,ַאש
 וו"זַאא עּבָאּב ,ייװ יוא

 !סיפ יד רימ טיצ סע ,עקניּבָאב ,עקניּבָאּב
 !תירּב ַא ןייז דלַאּב טעװ סע ,דניק ןַײמ ,ַאש ,דניק ןַײמ ,ַאש
 וװ"זַאא עּבָאּב ,ייװ יוא

 !ךיוּב רעד ייוװ רימ טוט סע ,עקניּבַאּב ,עקניּבָאּב
 !ךיוי עלעּפעט ַא ןכָאקסױא טעװ ןעמ ,דניק ןַײמ גַײװש ,דניק ןַײמ גַײװש
 !טכערּב סע ,טכעטש סע ,טייוו סע ,טיירד סע ,עּבָאּב ,יײװ יוא
 ?ןָאט ךיא לָאז עשז:סָאװ ָאט
 עגר ַא סָאװ ,עלַײװ ַא סָאװ
 !ןֶא רעגרע ץלַא טמענ

 ('ה רענליװ ,זדָארּבדַאּפ)
 2.287 'נ 'װניא



 רעדיל-ןטַאדלָאס ןוא -ןטורקער .טוו

 ךעלרעגָאלּפ ,ָאד ןעייטש רימ ,8

 ,ךעלרעגָאלּפ ,ָאד ןעייטש רימ 1

 -- ,ךעלכיש ןָא ,סעװרָאב

 ןפנָארּב לטיּב ַא סױרַא זדנוא טגָארט

 !ךעלכיק ןסַײּברַאפ וצ ןוא

 ,םענייא ןיא עלַא ,ךעלרעגָאלּפ ,ָאד ןעייטש רימ ;.2
 -- ,רענייא טינ וליפַא זדנוא ןופ טינ טלעפ סע
 ,ןפנָארּב לסיּב ַא סױרַא זדנוא טגָארט
 !רענייּב יד ןכערּבעצ ךַײא רימ ןלעװ ,טינַא

 ,ןפנָארּב םעד טשינ ןעניימ רימ 3
 -- ,םייחל םעד רָאנ
 עיסימָאק עטוג ַא ןקישוצ טָאג זדנוא טעוװ רשפא
 !ןעַײרפַאּב עלַא זדנוא טעװ ןוא

 (עיצילַאג)
 50,226 'נ 'ווניא

 ָאד ןעייטש רימ ,רעגָאלּפ רימ ,7

 ,סופ ַא ןָא ןַײז וצ רעסעּב זיא'ס .4 ,ָאד ןעייטש רימ ,רעגָאלּפ רימ .1
 ,זיּפש סנלױּפ ןגָארט וצ רעדייא -- ,רעטצנעפ ערעַײא רעטנוא
 וו'זַאא ייוו יוא ,ןפנָארּב לסיּב ַא זדנוא טיג

 ןרעטסנעש רעד זדנוא ַַײּב ןַײז ריא טעװ
 ,רעטָאפ רעּביל ןַײמ ,דנוזעג רימ ּבַײלּב .5 ,רָאי ענַײמ וצ יו ,ייוו יוא
 ענַײמ טסיּב וד זַא ,ךָאד טסקנַאד וד טּבעלרעד ּבָאה ךיא סָאװ
 ,רוטּפ !רָאי קיצנַאװצ ןוא ןייא וצ

 וו"זַאא ייוו יוא

 8 ,ןפנָארּב םעד טשינ ןעניימ רימ ,2

 ,רעטומ עּביל ןַײמ ,טנוזעג רימ ּבַײלּב .6 -- ,םייחל םעד ןעניימ רימ רָאנ
 ָאד ויא רימ ,רעױז ךָאד זיא ריד ,ןרעװ ןדיי רימ ןלעוו ,ןפלעה טעװ טָאג זַא
 ,רעטיּב !םייח 'ר ןיּבר םוצ ןרָאפ רימ ןלעװ
 וו"זַאא ײװ יוא וו'זַאא ייוו יוא

 ,רעטסעווש עּביל ןַײמ ,טנוזעג רימ ּבַײלּב .7 ,רעיוא ןַא ןָא ןַײז וצ רעסעּב זיא'ס 3
 רעטסנעש רעד ןעװעג ריד ַײּב ןיּב ךיא ןפיוא ןליוּפ ַײּב ןייטש וצ רעדייא

 .רעטסעּב רעד ןוא ,רעיוט
 וו"זַאא ייוו יוא וװיזַאא ייוו יוא



 ןוא .ןטַאדלָאֿפ

 ,רעדורּב רעּביל ןַײמ ,טנוזעג רימ ּבַײלּב 8
 ןַײק טשינ ךַאמ ןוא קעװַא רָאפ ךיא

 ,רעדורעג
 וויזַאא ייוו יוא

 ,זולֹּכ עּביל ןַײמ ,טנוזעג רימ ּבַײלּב - 9
 .עלַא ךָאנ יװ רעמ ,רעמ ךיא קנעּב ריד ךָאנ
 ,יײװ יוא
 ,רָאי ענַײמ וצ יײװ
 טּבעלרעד ּבָאה ךיא סָאװ
 !רָאי קיצנַאװצ ןוא ןייא וצ

 ('װ רעלָאּפָאנרַאט ,װָאשטשרָאּב)
 17,255 'נ 'װניא

 רָאי קיצנַאװצ ןרָאװעגנ ןיּב ךיא יוו .3

 ,רָאי קיצנַאװצ ןרָאװעג ןיּב ךיא יוװ 1
 : ;ןטלַאּפש חֹומ ןַײמ ןעמונעג רימ טָאה :
 ,ןעניד רסיק םעד ןרָאפ ךיא לָאז יצ
 ןטלַאהַאּב ןרָאפ ךיז ךיא לָאז יצ

 ןַא רימ ןּבָאה ןרעטלע עטלַא ענַײמ ,2

 ,ןּבעגעג הצע
 ו: ;רעדנעל עטַײװ יד ןיא ןרָאפ לָאז ךיא :!
 ,ןַײז טינ טַאדלָאס ןַײק לָאז ךיא ידּכ
 ,רעדמעה עקסטַאדלָאס ןַײק ןגָארט טינ

 :נַײרַא עמרַאזַאק ַא ןיא זדנוא טָאה ןעמ : 3
 ,טריפעג

 ו: ;ןפָאלש טגיילעג זדנוא טָאה ןעמ :!
 עקרעיװָאּפ ןַא זדנוא רעּביא טָאה ןעמ

 ,טכַאמעג
 ,ןפָאלטנַא טינ זדנוא ןופ רענייק זיא יצ

 ו: ןייוו ודנוא ןעוט רענייּב יד :!
 ,ןגיל רימ סָאװ ףיוא קוק ַא ןּביג רימ
 ,יורטש עקנימערָא עלעסיּב ַא ףיוא

 ,טריפעגנַײרַא ךיק ַא ןיא זדנוא טָאה ןעמ 5
 ו: ;ןסע ןּבעגעג זדנוא טָאה ןעמ ;
 ,ןזָאלעג הלּכ ַא םייה רעד ןיא ּבָאה ךיא
 .ןסעגרַאפ ריא ןָא ךיא ןעק יו

 ('װ רענליװ ,זדָארּברדָאּפ)

+ 

 2,223 'ג 'װגיא

 61 רֹעריל.ןטורקער

 ךימ עמַאמ ןיימ טָאה םישדח ןיינ .9
 ןגָארטעג

 ,ןגָארטעג ךימ עמַאמ ןַײמ טָאה םישדח ןַײנ 1
 ;טַאהעג ךימ טָאה יז רעדייא
 ןוא ןייא ןרָאװעג טלַא ךיא ןיּב טנַײה

 רָאי קיצנַאװצ
 ,טַאדלָאס ַא ןרָאװעג ןיּב ךיא ןוא
 ,רָאי עגנוי ענַײמ וצ יי יוא
 ןוא ןייא ןרָאװעג טלַא ךיא ןיּב סָאװ וצ

 !רָאי קיצנַאװצ

 ,ארמג עלעטעלּב ַא ןענרעל וצ רעכַײלג 2
 ,הרז:הדובע יד ןעניד וצ רעדייא
 ויזַאא רָאי עגנוי ענַײמ וצ יײװ יוא

 ,שמוח עלעטעלּב ַא ןענרעל וצ רעכַײלג 3

 ,סעמיצ עשיסור סָאד ןסע וצ רעדייא

 ו"זַאא רָאי עגנוי ענַײמ וצ ייוו יוא

 ,יישר עלעטעלּב ַא ןענרעל וצ רעכַײלג 4

 .עשַאק עשיסור יד ןסע וצ רעדייא
 וו"זַאא רָאי עגנוי ענַײמ וצ יו יֹוא

 ,רעטָאפ רעּביל ןַײמ ,טנוזעג רימ ּבַײלּב 5

 ,רוטּפ ענַײמ טסרעוו וד ,קר ךָאד טסניימ וד

 ו"זַאא רָאי עגנוי ענַײמ וצ ייוו יוא

 ,רעטומ עּביל ןַײמ ,טנוזעג רימ ּבַײלּב 6

 ,רעטיּב זיא רימ ,יײװ ךעּבענ זיא ריד
 ו"זַאא רָאי עגנוי ענַײמ וצ יײװ יוא

 ,רעדורּב רעּביל ןַײמ ,טנוזעג רימ ּבַײלּב ,?

 .רעדיוו ןעמוק לעװ'כ יצ סייוו טָאג
 ו"זַאא רָאי עגנוי ענַײמ וצ ייוו יוא

 ,רעטסעווש עּביל ןַײמ ,טנוזעג רימ ּבַײלּב ,8
 רעטסנעש רעד קנע ןשיװצ ןעוועג ןיּב'כ

 .רעטסעּב רעד ןוא

 װ'זַאא רָאי עגנוי ענַײמ וצ ייוו יוא

 ,םינכש עּביל ענַײמ ,טנוזעג רימ טּבַײלּב ,9

 ,ןענייו ןלע' ךס ַא ,ןכַאל ןלע' ךס ַא
 ויזַאא רָאי עגנוי ענַײמ וצ ייוװ יוא
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 ,הלֹּכ עּביל ןַײמ ,טנוזעג רימ ּבַײלּב 1 ,ןווױא ןוא ןעמיוק ,טנוזעג רימ ּבַײלּב .0
 קנַאּב ןַײז רעגרע רימ טעװ ריד ןָא ןריוּבעג ןרָאװעג ךיא ןיּב קנע ןשיווצ

 .עלַא ןָא יו ,ןגיוצרעד ןוא
 ויזַאא רָאי עגנוי ענַײמ וצ ייוו יוא וװ'זַאא רָאי עגנוי ענַײמ וצ יי יוא

 (שזרָאל) 24,206 'ג 'װניא

1 

2 3 

3 

 ןגָארטעג ,עקנימַאמ ,רימ וטסָאה ןטַאנָאמ ןיינ 2

 ,ןגָארטעג ,עקנימַאמ ,רימ וטסָאה ןטַאנָאמ ןַײנ
 ;טַאהעג רימ טסָאה וד רעטיּב יװ ןוא רעװש יװ
 ,טַאמ ךיא ןיּב ןענייװ ןופ ,עקנימַאמ ,ייוו יוא
 .טַאדלָאס רעקיטרַאפ ַא ןיּב ךיא ,עטָאגל ןייק טינ ּבָאה'כ

 ,עקיָאק רענרעזַײא רעד ףיױא ןפָאלש רימ ךיז גייל ךיא
 ןטקעדעגוצ לעניש םעד ,ןּפָאק וצ ץענַאר םעד

 ,טריקַארּבעגסױא רימ טָאה'מ זַא ,םולח ַא רימ ךיז טמולח

 ,טריטסערַא ןיּב ךיא ,ירפרעדניא ףיוא ייטש'כ

 ,ןעניפעג ערע ןַײמ טנַײה ךיא לָאז ּוװ

 ןןרַאּפשּפָא ּפָאק עכַאװש ןַײמ ךיא לָאז ּוװ
 !טלעפעג רימ טָאה סָאװ ,ןעמַאמ ןַײמ ַײּב ,יוא

 ,טלעװ ןַײמ זיא רעטיּב ןוא רעטצניפ

 ,ןעניד רסיק םעד רָאי ריפ ךָאד ףרַאד ךיא זַא

 ןטלעג עקיּפָאק ַא ןָא רָאי ריפ
 ,עקיָאק רענרעזַײא רעד ףיוא ןפָאלש רימ ךיז גייל'כ
 .טקעדעגוצ לעניש םעד ,ןּפָאק וצ ץענַאר םעד

 ,םייה רעד ןיא ןיּב ךיא זַא ,םולח ַא רימ ךיז טמולח
 ;ןייועג ןופ סַאנ ןיוש זיא ןּפָאק:וצ ןופ עלעשיק יד
 ,ןעניפעג ערע ןַײמ טנַײה ךיא לָאז ּוװ
 ?ןרַאּפשּפָא ּפָאק עכַאװש ןַײמ טנַײה ךיא לָאז ּוװ ןוא

 (ענליוװ) 56 025 'ג 'ווניא

 ןגָארטעג רעטומ ןייס רימ טָאה ןטַאנָאמ טכַא ,יוא ,14ו

4 

2 

 ,ןגָארטעג רעטומ ןַײמ רימ טָאה ןטַאנָאמ טכַא ,יוא
 .ןטַאהעג רימ יז טָאה טַאנָאמ ןטנַײנ ןפיוא
 ,רָאי קיצנַאװצ ןוא ןייא ןרָאװעג טלַא ןיּב ךיא זַא ,טנַײה
 .טַאדלָאס ַא ןַײז ןייג ךיא זומ

 רעטיּב יװ ןוא טכעלש יװ ,ךַא

 !ןעוועג ,ךעלרעדירּב ,רימ סָאד זיא



 5 רע דיל-טורקער ןוא .ןטַאדלָאפ

 ,רעטיצ ַא ןוא המיא ןַא ןָא רימ טמענ סע

 .ןעזרעד קינלַאשטַאנ ןקסנִיָאװ םעד ּבָאה ךיא יװ

 ,טריפעגפיורַא קינלַאשטַאנ ןקסנַיָאװ םוצ רימ טָאה ןעמ יװ ,יוא 3
 ;סָאמ ןרעטנוא טלטשעגרעטנוא רימ ןעמ טָאה ױזַא
 :קינלַאשטַאנ רעקסנַיָאװ רעד יירשעג ַא טגנַאלרעד
 !שָארָאכ טעידוּב ,ןעדָאג

 ,רעטיּב יװ ןוא טכעלש יװ ,ךַא 4
 !ןעועג ,ךעלרעדירּב ,רימ סָאד זיא
 ,רעטיצ ַא ,המיא ַא ןַא רימ טמענ סע
 .ןעזרעד עמרַאזַאק יד ּבָאה'כ יװ

 ,טריפעגנַײרא עמרַאזַאק ןיא רימ טָאה ןעמ יװ 5
 ;ןסע טגנַאלרעד רימ ןעמ טָאה ױזַא
 ,רעדניק טימ ּבײװ ַא םייה רעד ןיא טזָאלעגרעּביא ּבָאה ךיא
 ,ןסעגרַאפ יז ןָא ךיא ןעק יװ

 ,טריפעגנַײרא עמרַאזַאק ןיא רימ טָאה ןעמ יװ 6
 ;ערַאנ רעטרַאה רעד ףיוא ןפָאלש טגיילעג רימ ןעמ-טָאה ױיַא
 ,ערַאנ רעטרַאה רעד ףיוא טעּב רעמעוַאװ רעד ןופ
 .ערַאד יד ךעלעדנייּב ענַײמ ךיז ןכערּב

 ('ח רעקָאטסילַאיּב ,ענדָארג)
 15,076 'נ 'װניא

 עלעגניי ַא ּבָאה ךיא ,2

 ,רָאי קיצנַאװצ ןוא ןייא ןרָאװעג טלַא ןיּב'כ .3
 וצ ןּבױהעגנָא רימ ךיז טָאה חומ ןַײמ

 ,ןטלַאּפש
 ,ןעניד רסיק םעד ךיא לָאז יצ
 .ןטלַאהַאּב ךיז ךיא לָאז יצ

 ,עלעגניי ַא ּבָאה ךיא 1
 ןדלָאג ענייש ַא יװ רע זיא ןייש
 ,ןעניד עינָאפ ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא זַא
 ,גָאלק ןוא ןייװ ןוא רָאנ ךיא ץיז

 .וןיזאא ייוו יוא ,רימ וצ ויא ייוו יוא

 !רָאי ענַײמ וצ ײװ

 ,ןטלַאהַאּב ךיז טסעװ וד ּוװַא ,וינענוז, 4 ןעמוקעג זיא טַײצ יד זַא
 ןןעניפעג רסיק רעד ריד טעװ !רָאי קיצנַאװצ ןוא ןייא יד ןופ

 למיה םעד ךיא לעװ ןרערט ענַײמ טימ
 ןטלַאּפש ,טשינ ןייוװ ,עקניּביל ,טשינ ןייװ

 ."ףעגיד טשינ וטסעװ רסיק םעד ןוא !ישרעטומ
 וו"זַאא ייוו יוא ןּבעג טעװ טָאג זַא
 ,ןּבעל ןוא טנוזעג
 רעטשרע רעד ןיא ןַײרַא רימ טריפימ 5 ,םייה רעד ןיא ריד טימ ןַײז ךיא לעװ

 ,עמרַאזַאק וו"זַאא ייוו יוא
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 ,רעטומ עּביל ןַײמ ,טנוזעג רימ עשז:יײז ןסָאל םוצ רעדינַא רימ טלעטשימ

 .רעטיּב זיא ריד ןוא ייוו זיא רימ :עלַא ןופ רעטסטלע רעד ןָא ךיז טפור

 וו'זַאא ייוו יוא ,'שָארַאכ טַאדלָאס טעידוּב,

 .ו"זַאא ייוו יוא

 ,רעטסעווש עּביל ןַײמ ,טנוזעג רימ עשזיַײז 8

 ,רעטסעּב רעד עלַא ךַײא ןופ ןעוװעג ןיּב ךיא רערעדנַא רעד ןיא ןַײרַא רימ טריפ'מ 6
 ,רעדורּב רעּביל ןַײמ ,טנוזעג רימ עשזַײז ,עמרַאזַאק

 ,רעדיוו ןעז ןיוש ךיז טעוו'מ וצ ,סיײװ טָאג ןןסע רעדינַא רימ טלעטש'מ
 ,רימ וצ זיא ייוו יוא ,דניק ַא טימ יורפ ַא טזָאלעגרעּביא ּבָאה'כ

 !רָאי ענַײמ וצ ייוו .ןסעגרַאפ ייז ןָא ךיא ןעק יװ

 ,ןעמוקעג זיא טַײצ יד זַא ,וו"זַאא ייוו יוא

 !רָאי קיצנַאװצ ןוא ןייא יד ןופ
 ('װ רעקָאטסילאיּב ,,עװָארָאװָאג) טי רעקל ןימ .םיעכ רמז ויי

 2 ,רוטּפ ןצַאגניא רימ ןופ ןיוש טסיּב וד

 תולח יד וצ ךימ ךיא שַאװ ירפ רעד ןיא תֹּבש ,3

 ,תולח יד וצ ךימ ךיא שַאװ ירפ רעד ןיא תּבש 41
 !דלַאװעג ,ייװ ,יוא
 ,הלּכ רעּביל ןַײמ ןופ קעװַא ךימ ןעמ טמענ
 !דלַאװעג ,ייװ ,יוא

 ,רעטומ עּביל ןַײמ ,טנוזעג ןיוש רימ ּבַײלּב 2
 !דלַאװעג ,יײװ ,יוא
 ,רעטיּב ןוא ייװ ןַײז ךָאד טעװ ריד
 ןדלַאװעג ,ייוו ,יוא

 ,רעטָאפ רעּביל ןַײמ ,טנוזעג רימ ןיוש ּבַײלּב 3
 !דלַאװעג ,,ייוו ,יוא
 ,רוטּפ רענַײמ טסיּב וד ,ןרעג ןיוש טסעז
 !דלַאװעג ,ייװ ,יוא

 ,רעדירּב עּביל ענַײמ ,טנוזעג רימ ןיוש טּבַײלּב

 !דלַאװעג ,ייוו ,יוא

 ,רעטסגילק רעד ןוא רעטסליֹוװ רעד ןזעוװעג ךיא ןיּב קנע ןשיוצ

 ןדלַאװעג ,ייוו ,יוא

 ,רעטסעװש עּביל ענַײמ ,טנוזעג רימ ןיוש טּבַײלּב .5

 !דלַאװעג ,ייוו ,יוא
 ,רעטסעּב רעד ןוא רעטסליֹוװ רעד ןזעוװעג ךיא ןיּב קנע ןשיװצ

 !דלַאװעג ,ייװ ,יוא



 ּטעװערָאהעג רימ טָאה עמַאמ יד .1
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 ,םינכש עּביל ענַײמ ,טנוזעג רימ ןיוש טּבַײלּב 6

 !דלַאװעג ,ייוו ,יוא

 ,ןענייוו טעוו רערעדנַא רעד ,ןכַאל טעװ רענייא

 !דלַאװעג ,ייוו ,יוא

 2996 'ג 'ווגיא

 טעװעדָאהעג רימ טָאה עמַאמ יד
 : ;רעטוּפ ףיוא ןוא ךלימ ףיוא :!
 ןּבעגעג רימ טָאה עינָאפ ןוא
 ,רעטומ ַא רַאפ סקיּב יד

 ,בנג עינָאפ ,עינָאפ
 ,בנג עינָאפ ,עינָאפ
 !עינָאפ ,עינָאפ ,עינָאפ
 ,בנג ַא זיא עינָאפ
 !טינ ךיז טליװ ןעניד ןוא

 ,רעגעלעג ןַײמ ףיוא רימ גיל ךיא .
 ו: ;טקערטשעגסיוא סיפ יד :!
 ,סנּפָאקוצ ץעינַאר םעד
 ,טקעדעגוצ לעניש םעד

 וו"זַאא בנג עינָאפ ,עינָאפ

 ,ןגער ַא טייג ןסיורד ףיוא
 ו: ;סַאנ ןענַײז רענייטש יד :!
 טקישעגקעװַא רימט' עינָאפ ,יוא
 ,זַאקװַאק טָאטש יד ףיוא

 וו"זַאא בנג עינָאפ ,עינָאפ

 רעגעלעג ןַײמ ףיוא גיל ךיא
 ז ,ןטכַאדַאּב רימ וט ךיא ןוא :!
 עלעדיימ ןייש ַארַאפ סָאװ
 ,ןטכַארט רימ ןגעוו טוט סע

 וו"זַאא בנג עינָאפ ,עינָאפ

 ,ןגער ַא טייג ןסיורד ףיוא
 : ןעטָאלּב ַא ןַײז ךָאד טעװ סע;
 ןּבעגעגּפָא רימ טָאה ןעמ
 ,עטָאר עקסרוּבמַא ןיא

 ,בנג ,עינָאפ ,עינָאפ
 ,בנג ,עינָאפ ,עינָאפ
 ועינָאפ ,עינָאפ ,עינָאפ

 ('װ רעצלעק ,עצװָאנסָאס)

 ,בֵנג ַא זיא עינָאפ
 !טינ ךיז טליװ ןעניד ןוא

 ('וו רענליוו ,זדָארּבדָאּפ)

 3.322 'נ 'ווניא

 ערַאנ רעד ףיוא טכַאנ יד טמוק סע .5

 ,ערַאנ רעד ףיױא טכַאנ יד טמוק סע 41
 ;ערַאד יד ,רענייּב יד קעװַא טגייל'מ
 ,ןצרעה םעד ףיוא גנונפָאה ַא טמוק סע
 .ןצרוק ןיא ןעײרּפַאּב זדנוא טעװ ןעמ זַא

 זודנוא ןעמ ט' ןסּפעש יד יװ יױזַא 2
 ,ןבירטרַאפ

 ,ןענעגרה זדנוא טוט'מ
 ,ןגָאלש זדנוא טוטי'מ
 ,ןדער טשינ ןעמ רָאט טרָאװ ןייק ןוא

 רעטַײװ ןוא רעטַײװ ,רעטַײװ ,רעטַײװ .3
 ;רעטיירפ רעד זדנוא טעגרה
 ןדנוא טוט רע ,ןענעגרה זדנוא טוט רע

 ,ןגָאלש
 .ןדער טשינ ןעמ רָאט טרָאװ ןייק ןוא

 (ןילּבול)
 19,766 'ג 'װניא

 טוג טינ ךַא .8

 ,טוג טינ ךַא 1

 ,טומ יירפ ןייק ּבָאה ךיא

 ;ןּבעל ןַײמ ןַײא טינ רימ טייג סע

 ,רימ זיא טכעלש יװ

 ריד טָאה עמ זַא

 ,ןּבעגעגּפָא טַאדלָאס ַא רַאפ

)5( 



 רע דיל.ןטורקער ןוא.ןפַאדלָאס 6

 ,קערש ַא ןָא רימ טמענ'ס ,2
 קעװַא ריד טּבַײרטימ זַא
 ;טַײװ ױזַא רימ ןופ
 ןענעק סָאד ךיא לעװ יו
 ןעמוקסיוא ריד ןָא
 ,טַײצ עגנַאל ַאזַא

 ,ןעניז ןפיוא ףױרַא רימ טמוק'ס 3
 ,ןעניד רעזייק םעד טסעװ וד זַא
 ;ןשיק ַא ןָא סנּפָאק וצ ןוא
 ,ַײרפ ןַײז ךיא ןעק יװ
 ַײרטעג רימ זיא סע רעוו
 ,ןסירעגסױרַא ליפ ױזַא טרעוו

 ,ןּבעל ןַײמ ,ךַא 4

 ,ןּבעגעגּפָא ןעמ טָאה ליפ

 ןקילגמוא םעד טַאהעג ןּבָאה סָאװ

 םייה רעד ןיא תולּכ ןזָאלעג ןּבָאה סָאװ

 ןײלַא ןציז

 .קירוצ ןעמוקעג ןענַײז ןוא

 ,העש ַא ןַײז טגעלפיס 5

 ,ָאטינ טסיּב וד זַא

 ןןטלַאּפש חומ ןַײמ רימ ךיז טגעלפ

 ,טַײצ ַאזַא טצעי ןוא
 ,טַײװ רימ ןופ ןַײז וטסעװ

 ,ןטלַאהסױא ןענעק סָאד ךיא לעװ יו

 (דנַאלטעל ,עגיר)

 40,894 'נ 'ווניא

 ןעניפעג טצעי ךיז ךיא וט ּוװַא ,7

 / ןעניפעג טצעי ךיז ךיא וט ּוװַא .1
 ?ןרַאּפשנָא ּפָאק עכַאװש ןַײמ ךיא וט ּוװַא
 ,םענייא ןיא סעקישזומ עלַא טימ ,ָא
 ,ןרַאטַאט גנילדנעצ רַאּפ ַא וצרעד

 ,גנוניוװ רעזדנוא זיא עמרַאזַאק יד
 ,רעדיילק ענַײמ ךָאד זיא לעניש רעד
 ,ןפָאלש ךיא וט ערַאנ ןפיוא
 ,ןּפָאקײוצ יורטש עילוק ַא וצרעד

 ,ןײגסױרַא סַאג ןיא רימ ףרַאד ךיא זַא 3
 ;ןגערפ עקזדַאיזד םעד ַײּב ךיז ןעמ ףרַאד
 ,ןיינ רעדָא ָאי

 ,ןגעקטנַא ןלעטש ךיז ךיא ףרַאד

 ,סַאג ןיא סױרַא יג ךיא 4

 נןקוק ןטַײז עלַא ןיא ךיא ףרַאד
 ,ריציּפָא ןַא ןָא ךיא ןגעג רעמָאט ,יוא
 ,ןטילּבעג ענַײמ ּפָא רימ ןיא טּברַאטש

1 

 ,תּבש=ברע רעד טנעָאנ רָאנ טמוק סע יװ 5
 ;טיױט רעד יװ רעטיּב ךָאד רימ זיא
 תולח עסַײװ ייווצ ןופ טרָא םעד ףיוא
 ,טיורּב לּבעל רעקסטַאדלָאס ַא טגיל

 ,ײװ טוט רימ ןיא זיא סיפ יד 6
 ;עטָאלּב ןופ ןוא יינש ןופ ןוא ןגער ןופ
 ,טוג טינ זיא טַאדלָאס ַא ,רעדיוּב ,דלַאװג
 !הטרח סעלַא ףיוא ןיוש ּבָאה ךיא

 ,ןעניגַאּב וצ טענָא רָאנ טּביײה סע יװ 7
 ;ןעורנַײא טינ זדנוא ןעמ טזָאל
 ,ןּפעש רעסַאװ םענורּב ןופ ןעמ טסייה םעד
 ,ןּבָאשנָא לּפָאטרַאק ןעמ טסייה םעד

 ,יײװ טוט רימ זיא ּפָאק יד 8
 ;ןפָאלש ןופ ןוא ןעקנירט ןופ ,ןסע ןופ
 ,טוג טינ זיא טַאדלָאס ַא ,רעדירּב ,דלַאװג
 !ןּפָאלטנַא טינ רעירפ רימ ןענַײז סָאװרַאפ

 ('װ רעגליוװ ,זדָארּבדַאּפ)
 234442 'נ 'ווניא

 ָאװטסדערס עיטיַאד ,יצטַארּב ,8

 !ָאוטסדערס עיטיַאד ,יצטַארּב 1
 ;יטיַאנ עינ ָאװטסדערס
 ,טּויַאטעלוא ידָאג עידָאלָאמ
 ,יטיא ָאדַאנ וּבשזולס ַאנ

 !הצע ןַא טיג ,רעדירּב .2
 ;ןרעלקרעד וצ טינ זיא הצע יד
 ,קעװַא ןפיול ןרָאי עגנוי יד
 !ןרעװ וצ רוטּפ טינ זיא עּבשזולס ןופ
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 ,ןציה יד ןיא רעמוז 4 ,ןכָאװ רעד ןיא ,תּבש 3
 ;לעגיש ןּבָארג םעד טגָארט ןעמ ;ןכָארּבעצ ןענַײז רענייּב יד
 ,תוחוּכ יד סיוא ןעייג סע ,טַײצ ַאזַא טמוק סע
 ,לעפ יד ּפָארַא טכירק סע ,טַײז ַא ןָא זיא בוטיםוי סָאװ

 ,ןקיש וצ םײהַא ווירּב ַא 5

 ;ןקילג עלַא ןעמ טכוז

 ,ןקילג עלַא טכוז ןעמ

 .ןקיווקרעד וצ סָאװ טימ ָאטינ

 ('ה רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 2308 'ג 'װניא

 ףָאי עטנצרעפ סָאד טרעדנוהניינ טנזיוט ןיא .9

 רָאי עטנצרעפ סָאד טרעדנוהנַײנ טנזיוט ןיא 1
 :ץעזעג רעַײנ ַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא
 ,דניק ןַײז ןריפ זומ עטַאט רעדעי סָאד
 ,דניר סָאד טחוש םוצ יװ יױזַא

 ,ןגָארטעג וינעמַאמ ןַײמ ךימ טָאה םישדח ןַײנ 2
 ןטַאהעג ךימ טָאה יז רעדייא

 ,רָאי ןצעּביז טלַא ךיא ןיּב טנַײה
 ,טַאדלָאס ַא רַאפ ה"ריק ןיוש ךימ טכַאמ

 ,ןעמוקעג ךיא ןיּב ןרעסַאק יד ןיא 3

 ;ןןטימ ןיא ךימ ןעמ טָאה טצעזעג

 ,ןּבעגעג הלּכ ַא רַאפ סקיּב ַא

 ,ןּתוחמ ןַײמ טּבַײלּב ה"ריק ןוא

 ('װ רעלָאּפָאנרַאט ,ןַאילשימערפ)
 50,225 'ג 'ווניא
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 רעדיל-המ חלמ .טוװ

 עיצַאויליּבָאמ רעד ןופ גָאט ןטשרע םעד 50

 עיצַאזיליּבָאמ רעד ןופ גָאט ןטשרע םעד
 ;ןייוועג סיורג ַא טימ למוט ַא ןרָאװעג זיא
 עיצַאזיליּבָאמ רעד ןופ גָאט ןרעדנַא םעד :!
 ו: ,ןייטש ןּבילּבעג ןקירּבַאפ עלַא ןענַײז

 ,למיה ןיא טָאג וד ,ךַא
 !ףָארטש ןסיורג ַאזַא טקישעגּפָארַא טסָאה וד
 ,ןשטנעמ טימ טלעוו ַאזַא ןעמונעגפיונוצ טסָאה וד ;
 ו: !ףָאש יד יװ ייז וטסכעש ןטכעש

 ,ןעמוקעג לַאזקָאװ ןפיוא ןענַײז רימ יו
 ;ןייטש ןּבילּבעג ךיא ןיּב עקדַאשטטָאלּפ רעטשרע רעד ףיוא
 ,ןרעטלע עּביל ענַײמ ,עידַא ,עידַא :!
 :!ןעז טינ רעמ ןיוש ךיז ןלעװ רימ

 ,ןַײרַא ןַאּב ןיא ןענַײז רימ יװ ןוא
 ;טנעה יד רַאפ ךיז רימ ןּבָאה טנגעזעג
 ,ןעמוקעג עיציזָאּפ ףיוא ןיּב ךיא יװ ןוא :!
 ': ,דמעה ַא ןָא םישדח ַײרד

 ,ןעמוקעג עיציזָאּפ ףיוא ןיּב ךיא יװ ןוא
 ןטלעטשעגנַײרַא רימ ןעמ טָאה עּפָאקָא עטשרע יד ןיא

 ,ןפָארטעג רימ טָאה עלוּפ עטשרע יד :!
 ו; ,דלעפ ןפיוא ךיא ןיּב ןגיל ןּבילּבעג

 ,ןפיולוצ ןָאטעג ןּבָאה ןרַאטינַאס יד
 ןטכַאמעג רימ ןעמ טָאה עקזַאיװערעּפ עטשרע יד
 ,ןטילרַאפ ּבָאה ךיא ןגָאטײװ ליפיוו ןוא :
 ו; ,טכַארּבעג טערַאזַאל ןיא רימ טָאה ןעמ רעדייא

 ,טערַאזַאל ןיא ךיא גיל ןגיל
 ;טנַאװ עצנַאג יד יװ ךיא ןיּב ּביוט ןוא
 ,ןרעטלע עּביל ענַײמ ,ןּבַײרש ךַײא ןעק ךיא :!
 : ,טנַאה עטכער ןַײמ ןרָאלרַאפ ּבָאה ךיא

 ,ןרָאלרַאפ ןיוש ךיא ּבָאה טנַאה עטכער ןַײמ ,
 ;טיורּב לקיטש ַא ףיוא ןענידרַאפ טינ ןעק ךיא



 רעדיל .המחלמ

 ,למיה ןיא טָאג וד ,טָאג וד ךַא ?

 !;!טיוט םעד רימ רַאפ ּפָארַא קיש

 ('ח רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 797 'נ 'װניא

 ןיילק ןזעוועג ןיּב ךיא ןעוו ,15ו

 ,ןיילק ןזעװעג ןיּב ךיא ןעוו 1
 ,רעַײט רעטומ ןַײמ ַײּב ןזעוװעג ךיא ןיּב
 ,רָאי קיצנַאװצ ןוא ןייא ןרָאװעג טלַא ךיא ןיּב טנַײה ןוא
 ,רעַײּפ ןטכער ןיא סױרַא רימ ןעמ טקיש

 ,עדָאּבַאװס ןַײז ךָאד טעוו'ס זַא ,טגָאזעג טָאה עמ 2
 ,ןַײז טלָאװ סָאװ טַײהַײרפ יד ,רָאפ ךיז טלעטש טנַײה
 ,ןגָאז ןעמוקעג זדנוא ןעמ טָאה הרושּב עקיצנייא ןַא
 ,ןייג ןיוש רימ ןזומ המחלמ ףיוא זַא

 ,רעטָאפ ןַײמ עלעווירּב ַא ךיא ּבַײרש ןַאד 3
 !דניו ןוא םיא וצ זיא יו ןוא ךָא
 ,ןייטש טינ ןיוש ךיא ןעק ךעלעסיפ ענַײמ ףיוא
 .דנילּב ןיוש ךיא ןיּב ןגיוא ענַײמ ףיוא

 ,רעטומ רעד עלעווירּב ַא ךיא ּבַײרש ןַאד 4
 !ריא וצ זיא ייװ ןוא ךָא
 ,ןגיל ,וינעמַאמ ,ךיא וט טולּב לכעלייל ַא ןיא
 ,רימ ןופ סױרַא ןיוש ןעמ טדַײנש עלוּפ ַא

 ,הלּכ ןַײמ עלעוװירּב ַא ךיא ּבַײרש ןַאד (ת

 ןןײטש ַא יװ טּבירטַאּב רימ זיא ץרַאה ןַײמ

 ,ןסַײרעצ ןיוש וטסנעק ,וינעשוד ,םיאנּת םעד

 ,ןײג הּפוח רעד וצ ןתח ןטייוװצ ַא טימ

 ,עדָאּבַאװס ןַײז ךָאד טעוו'ס זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ 6
 ;ןַײז טלָאװ סָאװ ,טַײהַײרפ יד רָאפ ךיז טלעטש
 ,ןעמונעגוצ רימ ַײּב ןעמ טָאה ןיז ריפ
 .ןַײרַא רעסַאװ ןיא יװ ױזַא

 ('ה רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 23,441 'נ 'וװניא

 סעצנעשזעּב ןענייז ריפ ,

 ןעמוקנָא רימ ןפרַאד טנַײה ,סעצנעשזעּב ןענַײז רימ 1
 !םיריזח רעקסנימ יד וצ ;םירבח עלַא
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 ,סעצנעשזעּב ןענַײז רימ 2
 ןערַאנ רעד ףיוא ןגיל רימ
 סעלעטישז רעקסנימ
 !הרהט רעד ףיוא ןגיל ןלעוװ

 ('װ רעקָאטסילַאיּב ,ענדָארג)
 21.370 'נ 'ווניא

 רעטצנעפ םעד ףיוא רימ ךיא ץיז ןציז ,3

 רעטצנעפ םעד ףיוא רימ ךיא ץיז ןציז 1

 : ןסַאג רעד ףיוא ּפָארַא רימ קוק ךיא ןוא :!

 ,רעטסעקרָא ןשיסור םעד רימ רעה ךיא :!

 : ,סַאּפַאז םוצ וצ ןיוש ךימ טמענ ןעמ

 ,טכַאנ רעטלַאק ַא ןיא רעטניוו ,2

 : ןטניוו ַא ןוא םערוטש ַא ןזעוװעג זיא'ס ;?

 ,טנגעגַאּב ךימ טָאה יז ,עילוּפ עטמסעג ַא :!

 : ,דניצַא ןַײרַא לָאטיּפש ןיא ךימ טריפ'מ ןוא

 ,ןעמוקעגנַײרַא לָאטיּפש ןיא ןיּב'כ יװ 3
 : ;טגילעג ךימ ןעמ טָאה עלעטעּב ןַײמ ףיוא ;!
 ,עקרַאטינַאס ַא טימ םיריוטקָאד ייווצ ;!
 ו; ,טיוט םעד ןופ טעטערעג ךימ ןּבָאה יז

 ,ןעמוקעגנַײרַא לָאטיּפש ןיא זיא עמַאמ ןַײמ 4
 ; ןטצעזעג ךיז יז טָאה עלעטעּב ןַײמ ףיוא :ו
 ,ןצרַאה ןַײמ וצ רעוא ןַײד וצ גייל :ו
 ו: .ץרַאה ןיא טּפַאלק עילוק יד יװ ,ןרעה וטסעוװ

 ,רעדניק ענַײד וצ עמַאמ ַא ַײז ,םײהַא יג ,5
 ': ;ץרעמש ןסיורג ןַײמ ןופ ייז לייצרעד ןוא :!
 ,רעדנוזַאּב ןדעי יז גָאז ;!
 ו: ,קע ןַא זיא ןּבעל ןַײמ ןופ זַא

 (שודָאל)
 24,202 'נ 'װוניא



 רעדיל-רעטעּברַא .וא

 ירפרעדניא ףיוא רימ ייטש ךיא .4

 ,טָאג רעּביל וד ךַא ,ירפרעדניא ףיוא רימ ייטש ךיא ,;
 ?ןילַא ךָאד טסיײװ וד ןיירק ַא טיג ןָאה רעד
 גנונעּפָאה ןַײמ זיא ןעד יצ ,ןקורט רימ זיא ןצרַאה ןיא
 !ןייטש הצמ יד ַײּב רָאנ !ײט לזעלג ַא ןעמ טמענ ּוװ

 ,הצמ יד ַײּב ייטש ךיא 3
 ;ןלָאװשעג רימ ןענַײז טנעה יד
 תיּבה:לעּב רעד ןַײרַא טייג
 .ןלָאצַאּב טינ רימ ליוװ ןוא

 ('ה רעקָאטסילַאיּב ,ענול)
 13,656 'ג 'װניא

 יינ ךיא ןוא טעּברַא ןיימ ייּב רימ ץיז ךיא ,5

 ,יינ ךיא ןוא טעּברַא ןַײמ ַײּב רימ ץיז ךיא 1
 .ײט לזעלג ַא ליװ ךיא ,רימ טנערּב ןצרַאה ןיא ןוא
 ,ןרָאי ענַײמ וצ יײװ ,ןעַײרש וצ דלַאװג יוא
 .ןרָאפקעװַא םייה רעד ןופ טפרַאדעג ךיא ּבָאה סָאװ ּבילוצ

 ,רַאנ ןייק טינ עשז-ַײז :ןגָאז טוט עקשטעטתיּבה:לעּב יד 2
 ,רַאװָאמַאס םעד יז טסיגרעד ,ייט לזעלג ַא טעּב ךיא יװ ןוא
 וו"זַאא ןעַײרש וצ דלַאװג יוא

 ,לסיב ַא זיא טעּברַא :ןגָאז טוט תיּבה:לעּב רעד 3
 ,לסיש עלופ ַא םורַא זיא ,ןסע טייג ןעמ יװ ןוא
 וו"זַאא ןעַײרש וצ דלַאװג יוא

 !ךיז םעש טינ ןוא סע :ןגָאז טוט עקשטעטתיּבה:לעּב יד 4
 !ךיז םענ טינ לקישטַײרק םוצ :ךיז יז טכַארט ןצרַאה ןיא ןוא
 וו"זַאא ןעַײרש וצ דלַאװג יוא

 ,ץלַאז טימ טיורּב ןסע וצ םייה רעד ןיא רעסעּב 5
 ,ץלַאמש טימ סעקטַאל ןסע וצ דמערפ רעד ןיא רעדייא
 וו"זַאא ןעַײרש וצ דלַאװג יוא

3 

 ,ןײלַא טיורּב ןסע וצ םייה רעד ןיא רעטעּב 6
 ,ןיירכ טימ שיפ ןסע וצ דמערפ רעד ןיא רעדייא
 וו"זַאא ןעַײרש וצ דלַאװג יוא
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 ,דמעה ןייא ןיא ןכָאװ ןּביז ןייג וצ םייה רעד ןיא רעסעּב 7
 .דמערפ רעד ןיא ךָאװ ןייא ןַײז וצ רעדייא
 וװ"זַאא ןעַײרש וצ דלַאװג יוא

 ('ח רענליוװ ,זדָארּבדָאּפ)
 815 'נ 'װניא

 לרעטסוש ַא רימ ךיא ןיּב 6

 :ךָאילש ַא טימ ןלַײרפ ַא ןַײרַא טייג ,לרעטסוש ַא רימ ךיא ןיּב

 ,לרעטסוש ,לרעטסוש !רעטסנעש רעד לרעטסוש ַא

 !ךָאל ַא ןרָאװעג זיא ךוש ןיא ,רעטסנעפ ןַײמ םעל ךיא ץיז

 (קָאטסילַאיּב) 32,544 'נ !װניא

 קָארַאירָאּפסעּב ַא ןעועג זיא סָאג ןיא ,7

 ,קָאדַאירָאּפסעּב ַא ןעוװעג זיא סַאג ןיא
 ו: ןטגַאזטנַא ןּבעל ןַײז ןופ עקשריה ךיז טָאה ;
 ,ןעננַאגעגסױרַא ּבוטש ןופ זיא עקשריה יװ ןוא
 !טכַאנ עטוג ַא :טגָאזעג רע טָאה יױװַא

 ,ןעגנַאגעגוצ עסַאק םוצ זיא עקשריה יו 2
 ו: ;ךיג ףיוא ןעמוקַאּב רע טָאה טעליּב ַא :
 ,ןעגנַאגעגפױרַא ײרעלַאג ףיוא זיא רע יװ ןוא
 .ךיז םורַא ןקוק ןעמונעג רע טָאה

 ,טכַאנַײּב רעגײזַא ףלעווצ ,3

 :;םײהַא ןייג ןעמונעג טָאה קילּביּפ רעד :!

 ,ןעגנַאגעגּפָארַא ײרעלַאג ןופ עקשריה זיא

 ,ןייטש ןּבילּבעג רע זיא עשזָאל סרָאטַאנרעּבוג םַײּב

 ,ןּבילּבעג ןייטש עשזָאל םִַײּב זיא עקשריה יו - :

 :;טַײװ ץנַאג ןפרָאװעג רע טָאה גיוא ןַא :!

 ,ןּבעגעג סָאש ןטשרע םעד טָאה רע יװ

 ,טַײז ןיא רָאטַאנרעּבוג םעד ןפָארטעג רע טָאה

 ,ןעזרעד סָאד ןּבָאה יז ,ןענַאריט יד יװ 5
 : ןרעדורעג ַא ,שער ַא ןרָאװעג זיא :ו
 טריטסערַא ןעקשריה ךַײלג ךָאד טָאה ןעמ
 ,רעמונ ןטנצרעפ ןיא טריפעגקעװַא ןוא

 ,טסּוװרעד ךיז טָאה הכלמ ּבַײװ יד יװ 6

 ו; ;ןּבילּבעג תושלח ןיא ךַײלג יז זיא ;
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 ,טגערפעג טינ םענייק ַײּב ךיז טָאה יז
 ,ןּבירשעג יז טָאה רסיק םוצ עינעשָארּפ ַא

 ,גָאטרַאפ רעגייז ַא ריפ 7
 :;ךָאנ ןפָאלש ןשטנעמ עלַא ןעוו ;ו
 ,ךָאנ ןפָאלש דנַײרפ עטוג עלַא ענַײמ
 ,ליו ןעמ סָאװ ןעמ טוט רימ טימ ןוא

 ,טריפעגפירַא ץַאלּפ ענלַארטַאעט ףיוא ןעקשריה טָאה ןעמ ןעו 8
 : ;ךיז םורַא ןקוק ןעמונעג רע טָאה ;
 ,רעדורּב ןטוג ןייא ןעמ טמענ ּוװ ,ךַא
 !טרָאװ עטצעל סָאד ןדיירוצסיוא ןעמעוו רַאפ

 ,ןענופעג טינ טסלָאמַאד ךיז ןּבָאה רעדירּב עטוג ןייק 9
 ו; ;טרָאװ עטצעל סָאד ןדיירוצסיוא ןעמעוװ טימ

 ,רעּביא ךַײא ךיא זָאל דיל יד
 !רימ ךָאנ ןעגניז ריא טלָאז דיל יד

 'װ רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 1,426 'ג 'װניא



 ךעל דיל-ךָאטש .א

 ילָאס ינַא ,אּבעלב ינַא ,8

 ,ילָאס ינַא ,ַאּבעלכ ינַא
 ,ילָאד ינַא ,ַאיטסַאשטס ינַא
 ,טיורּב ןייק טינ ,ץלַאז ןייק טינ
 ,טיוט ןייק טינ ןוא ןּבעל ןייק טינ
 ,דניזעג ןיימ טימ ךיא ּבעל טײקמערָא ןיא
 !דניז עניימ רַאפ ןייג לָאז הרּפּכ ַא

 ('װ רענליו ,זדָארּברָאּפ)
 858 'ב 'ווניא

 רַאמ ַא ןעװעג טלָאװ עּבָאּב ןיימ ןעוו ,9

 ,דַאמ ַא ןעוועג טלָאװ עּבָאּב ןַײמ ןעוו
 ;ןעמעש טינ ךיז יז טלָאװ
 ,ןדנ ןוא יז טָאה רעדיילק
 !ןעמענ יז טלָאװ רוחּב ַא

 ('װ רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 16,203 ינ יווניא

 תולּכ ןרעװ ןליוו סָאװ ,ךעלעדיימ יד .סס

 ,תולּכ ןרעוו ןליוו סָאװ ,ךעלעדיימ יד

 ןסָאװ טימ טינ ןּבָאה ייז ןוא

 רעד טעשטשיװס ּבוטש ןיא ןטַאט םַײּב

 ,תולד

 ,זָאר ףיוא ךעלעקעּב יד יז ןּברַאפ ךָאד

 ('װ רענליװ ,ודָארּבדָאּפ) 1696 'נ 'װניא

 .ןעמיוש סעקשטַאק רעסַאװ ןפיוא ,ו6ו

 =שטַאק ,ןעמיווש סעקשטַאק רעסַאװ ןפיוא

 ,ןעמיווש סעק

 !ןעמוק רעטּבילעג ןַײמ טעװ ןעוו

 ,ןגרָאמ טינ ךָאנ ןוא טנַײה טינ ךָאנ

 !ןגרָאװרעד רע ןוא טקיטשרעד רעוװ

 ('װ רענליװ ,זדָארּבדָאּפ) 2,396 'נ 'ווניא

 טכַאנ רעד ייּב הּבר?אנעשוה ,2

 טכַאנ רעד ַײּב הבר:אנעשוה
 ;ךלמ ַא ךרַאּפ רעדעי זיא

 ריוושז טימ פָאק םעד טצַארק רע

 ,ךעליירפ ןַאד זיא ףיוה:לוש ןפיוא ןוא

 (ענליוו) 38,138 'נ 'װניא

 ןסַאג יד ןיא רענלעז ןעייג ,3

 ,ןסַאג יד ןיא רענלעז ןעייג
 ;ןשַאװעג ןָא לגייּב ןסע

 ,םַאד לדיט ,םַאד לדיט

 !ןַאמ ןטימ ךיז טגירק עשטייח

 ('װ רעקָאטסילַאיּב ,עשזמָאל) | 9833 'נ 'ווניא

 הוה הלילה הנתשנ המ .4

 ,הזה הלילה הנּתשנ המ

 ,עמ יז טכַאמ ,עזָאק יד טמוק
 ,וַאה רע טכַאמ ,לטניה רעד טמוק

 ,וַאימ יז טכַאמ ,לצעק יד טמוק

 ,ײא ןַא טגייל ןוא ןוה יד טמוק
 ,יירק ַא טוט ןוא ןָאה רעד טמוק
 ,עקלויל ַא טרעכיוררַאפ ,עדייז רעד טמוק

 ,עקלוּפ ַא טצנַאט עּבַאּב יד טמוק

 (װ רעקָאטסילַאיּב ,עשזמָאל) 9834 '1 'ווניא

 וצ ןריינש סרעריינש רעדָארּב 5

 ,וצ ןדַײנש סרעדַײנש רעדָארּב

 ןוצ ןעמענ תובקנ עגנוי

 ,טגײלעגקעװַא ,ןעמונעגוצ

 !טײג ןתח רעד ,ערַאװ ַא טכַאמ

 ('לסור-ןטַאּפרַאק ,עװָאגיװסָאר) 52.981 '1 !װניא

 ץנַאמ ַא טליּפש ןוא רעמועלק ַא טמוק .6

 ,ץנַאט ַא טליּפש ןוא רעמזעלק ַא טמוק
 ,דנַאג ַא טכעש ןוא טחוש רעד טמוק
 ,קילייּב םעד טיינ ןוא רעװרַאס רעד טמוק

 ,קלח ַא ךיוא ןּבייל:השמ טמוק
 (דנַאלסור-ןטַאּפרַאק ,עװָאגיװסָאר)

 52.981 'ג 'ווניא
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 יורפ ןייש ןיימ טסייה יַא:יַאיַאמ .7

 ו: !יורפ ןייש ןַײמ טסייה יַא:יַאיַאט :! 1
 ;טעּב ַא ןּבָאה ךיא זומ ,יורפ ַא ךיא ּבָאה
 ןַײמ יו ,טסייה טעּב ןַײמ יװ ןסיװ ךָאד ריא טליוו

 ;טסייה טעּב
 ,טעּב ןַײמ טסייה טערט ןוא טע
 ו; !יורפ ןייש ןַײמ טסייה ,יַאיַאיַאט :

 ,דניק ַא ןּבָאה ךיא זומ ,טעּב ַא ךיא ּבָאה .2
 יו ,טסײה דניק ןַײמ יװ ןסיװ ךָאד ריא טליוו

 ,טסייה דניק ןַײמ
 ,דניק ןַײמ טסייה דניװשעגזַײר
 וװ"זַאא טעּב ןַײמ טסייה טערט ןוא טע

 ;גיװ ַא ןּבָאה ךיא זומ ,דניק ַא ךיא ּבָאְק .3
 ןַײמ יװ ,טסייה גיוו ןַײמ יװ ןסיװ ךָאד ריא טליוו

 ;טסייה גיוו

 ,גיו ןַײמ טסייה ּפַאלק ןוא ּפילק
 וװ"זַאא דניק ןַײמ טסייה דניװשעג:זַײר

 ,דַאמ ַא ןּבָאה ךיא זומ ,גיוו ַא ךיא ּבָאה 4

 יו ,טסײה דַאמ ןַײמ יװ ןסיוו ךָאד ריא טליוו

 ;טסייה דַאמ ןַײמ

 ,דַאמ ןַײמ טסייה ּפַאל ןוא ּפַאט

 ויזַאא גיוו ןַײמ טסייה ּפַאלק ןוא ּפילק

 ,וק ַא ןּבָאה ךיא זומ ,דַאמ ַא ךיא ּבָאה 5

 ןַײמ יװ ,טסייה וק ןַײמ יוװ ןסיוו ךָאד ריא טליוו

 :טסייה וק

 ,וק ןַײמ טסייה ומ ןוא ורּפ

 וויזַאא דַאמ ןַײמ טסַײה ,ּפַאל ןוא ּפַאט

 ,לַאטש ַא ןּבָאה ךיא זומ ,וק ַא ךיא ּבָאה 6

 ײװ ,טסײה לַאטש ןַײמ יװ ןסיװ ךָאד ריא טליוו
 :טסייה לַאטש ןַײמ

 לַאטש ןַײמ טסייה לַאֹּב ןוא לַאט

 וויזַאא וק ןַײמ טסייה ומ ןוא ורּפ
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 ,דרעפ ַא ןּבָאה ןיא זומ ,לַאטש ַא ךיא ּבָאה 7

 יו ,טסייה דרעפ ןַײמ יו ,ןסיװ ךָאד ריא טליוו

 :טסייה דרעפ ןַײמ

 ,דרעפ ןַײמ טסייה--דרע'רד ןיא גיל

 וו'זַאא לַאטש ןַײמ טסייה לַאּב ןוא לָאט

 ,ןגָאװ ַא ןּבָאה ךיא זומ ,דרעפ ַא ךיא ּבָאה 8

 יו ,טסייה ןגָאװ ןַײמ יװ ,ןסיוװ ךָאד ריא טליוו

 :טסייה ןגָאװ ןַײמ

 ,ןגָאװ ןַײמ טסייה--.ןּבָארגַאּב רעוו

 ,דרעפ ןַײמ טסייה--דרע'רד ןיא גיל

 ,לַאטש ןַײמ טסײה--לַאּב ןוא לַאט

 ,וק ןַײמ טסייה ומ ןוא ורּפ

 ,דַאמ ןַײמ טסייה ּפַאל ןוא ּפַאט

 ,גיוו ןַײמ טסייה ּפַאלק ןוא ּפילק

 ,דניק ןַײמ טסייה דניװשעג:זַײר

 ,טעּב ןַײמ טסייה טערט ןוא טע

 ,יורפ ןייש ןַײמ טסייה יַא:יַאיַאט

 .יורפ ןייש ןַײמ טסייה יַא:יַאיײַאט

 ('ח רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 2,306 'נ 'ווניא

 רעסייה ַא לריסח ַא ,לדיסח ַא רימ ךיא ןיּב ,8

 ,רעסייה ַא לדיסח ַא ,לדיסח ַא רימ ךיא ןיּב ,1
 ;חסּפ רַאפ גָאט ַא ןיּבר םוצ רימ ךיא םוק
 ,קַאטיּפ ַא יּבר רעד ליוו
 !קַאשטײקַאשטיּפָאה ןקידעּבעל ַא ךיא ץנַאט

 ,ןסירעצ זיא עלעקטָאּפַאק ןַײמ 2

 ;ןסיּב רעצנַאג ןייק ָאטינ זיא'ס

 ,קַאטיּפ ַא רעדַײנש רעד ליוו

 וקַאשטקַאשט:ּפָאה ןקידעּבעל ַא רימ ךיא ץנַאט

 סעּבַארקש יד ןָא טוט ןוא ּבַײװ ןַײמ ףיוא טייטש ירפ רעד ןיא גָאטשרענָאד
 ןתּבש ףיוא ןּבעג ריא לָאזכ ,טנַאה יד סיוא טקערטש יז
 ,קַאלוק ַא טימ סיוטש ַא ריא ךיא ּביג
 .קַאשט-קַאשטיּפָאה ןקידעּבעל ַא רימ ךיא ץנַאט

3 

 ,לכַאמ ַא ןָאד זיא לּפָאטרַאק טימ טיורּב 4
 ןלכַײּב סָאד עלעּבַײװ ןַײמ ןּפָאטשרַאפ וצ יּבַא
 ,קַאטיּפ ןייק ָאטינ זיא ענעשעק ןיא
 וקַאשט-קַאשטיּפָאה ןקידעּבעל ַא רימ ךיא ץנַאט

 ('ה רענילּבול ,ויושעּבורה)
 38,869 'נ 'ווניא
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 רעסייח ַא לדיסח ַא ,לדיסח ַא רימ ךיא ןיּב ,9

 ,רעסייה ַא לדיסח ַא ,לדיסח ַא רימ ךיא ןיּב ,1
 !חסּפ ףיוא ויניּבר םוצ ,ויניּבר םוצ רימ ךיא רָאּפ
 ,קַאשטיּפ ַא ךָאד ליװ יּבר רעד
 !קַאשט=קישט-ּפָאה ןקידעּבעל ַא רימ ךיא ייג

 ;רימ וצ טגָאז ,עלעּבַײװ ןַײמ ,עלהרש .2
 !ריד וצ ךָארּב ַא ,תּבש ףיוא רימ ּביג
 ,קַאלוק ַא טימ גַײּפ ַא ריא ךיא ּביג

 !קַאשט:קישטיּפָאה ןקידעּבעל ַא רימ ךיא יײג

 ;רימ וצ טגָאז ,רעטכָאט ןַײמ ,עלחר .3
 !רימ זיא יײװ ,ןתח ַא רימ ּביג
 ,קַארפ ןצרוק ַא טימ ןַאמ ַא ריא ךיא ּביג
 !קַאשט=קישט:ּפָאה ןקידעּבעל ַא רימ ךיא יג

 (עשרַאװ)
 36,482 'נ 'װניא

 ןײרַא לכעלעטש ןיא ןיירַא ךיא םוק .9

 ,ןַײרַא לכעלעטש ןיא ןַײרַא ךיא םוק 1
 ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא
 !ןייש יוװ ייא ,עלעדרעפ ַא ךיז טייטש
 ןזיא עלעדרעפ ס' סנעמעװ ,עלעּבַײװ ,רימ עשז:גָאז
 ,ישעמַאמ ןַײמ ןופ עלעיק:ךלימ ןַײמ זיא עלעדרעפ ס'
 ו:!ךעלעטָאז עכלעזַא טימ עלעיק:ךלימ ַא ,יוא ;!

 ,ןַײרַא עלעּביטש ןיא ןַײרַא רימ ךיא םוק ,2

 .ײרד ,ייווצ ,סנייא

 ןןײש יװ יוא ,עלעדרעוװש ַא ךיז טגנעה

 ?זיא עלעדרעווש ס' סנעמעוו ,עלעּבַײװ ןַײמ ,רימ ןיוש גָאז

 ,ישעמַאמ ןַײמ ןופ לרעסעמ-שיילפ ןַײמ זיא עלעדרעווש ס'

 :!ךעלעפרַאש עכלעזַא טימ לרעסעמ-שיילפ ַא ,יוא ;ו

 ,ןַײרַא עלעקנעש ןיא קוק ַא רימ ךיא ּביג 3

 .טרד ייוװצ ,סנייא
 !ןייש יו יוא ,לכעלעגיש ַא ךיז טגנעה
 וויא לכעלעניש ס' סנעמעוו ,עלעּבַײװ ןַײמ ,רימ ןיוש גָאז
 ישעמַאמ ןַײמ ןופ לקָארּפָאלש ןַײמ ןיא לכעלעניש ס'
 : !ךעלעפילש עכלעזַא טימ לקָארּפָאלש ַא ,יוא :

 ,עלעשיט ןפיוא קוק ַא רימ ךיא ביג 4
 ,לרד ,ייווצ ,סנייא
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 !ןייש יװ יוא ,עלעטיה ַא ךיז טגיל
 !זיא עלעטיה ס' סנעמעוו ,עלעּבַײװ ןַײמ ,רימ ןיוש גָאז
 ,ישעמַאמ ןַײמ ןופ עקּפוקּפָאלש ןַײמ זיא עלעטיה ס'
 ו:!ןסַאּפמַאל עכלעזַא טימ עקפוקפָאלש ַא ,יוא :

 ,עלעטעּב ןרעטנוא קוק ַא רימ ךיא ּביג 5

 ,ײרד ,ייווצ ,סנייא

 !ןייש יו יוא ,ךעלעוויטש רָאֹּפ ַַא ךיז טייטש

 וזיא ךעלעוויטש יד סנעמעוו ,עלעּבַײװ ןַײמ ,רימ ןיוש גָאז

 .שעמַאמ ןַײמ ןופ ךעלעפעק=ךלימ ענַײמ ןענַײז ךעלעװיטש יד

 :!ךעלערָאּפש עכלעזַא טימ ךעלעפעק=ךלימ ,ייוו יוא ;!

 ,ןַײרַא עלעטעּב ןיא קוק ַא רימ ךיא ּביג 6

 ,ילרד ,ייווצ ,סנייא
 !ןיש יװ יוא ,עלעריציפַא ןַא ךיז טגיל

 !זיא עלערעציּפָא ס' סנעמעוו ,עלעּבַײװ ןַײמ ,רימ ןיוש גָאז
 ,ישעמַאמ ןַײמ ןופ לדיימ:טסניד ןַײמ זיא עלערעציפָא ס'
 :!ךעלעסנָאװ עכלעזַא טימ לדיימ:טסניד ַא ,ייוו יוא :ו

 (עשראװ)
 8,720 'ג 'ווניא

 יורפ עטסּביל ןיימ וצ ,יורפ עטסּביל ןיימ וצ ןיירַא רימ ךיא ייג ,ו7ו

 ,יורפ עטסּביל ןַײמ וצ ,יורפ עטסּביל ןַײמ וצ ןַײרַא רימ ךיא יג 1
 -- ,ַײרד ןוא ייװצ ןוא סנייא ;ךיא סיוורעד
 ,ַײרד ,ייווצ ,סגייא :דרעפ ןעייטש לַאטש ןיא
 ,יורפ עטסּביל ןַײמ ַײּב ,יורפ עטסּביל ןַײמ ַײּב ךימ ךיא גערפ
 !ריה ןענַײז דרעפ ַא רַאפ סָאװ
 ,יק:ךלימ :רימ יז טרעפטנע
 .רימ סע טקיש רעטומ ןַײמ
 ןרעיױא עכיוה טימ יק:ךלימ
 ,ייװ רימ טוט ץרַאה ןַײמ ,יײװ ןוא ךָא
 ןײז וטספרַאד עשז:סָאװ וצ ,ןַאמ ןַײד ןיּב ךיא זַא

 ,יורפ עטסּביל ןַײמ וצ ,יורפ עטסּביל ןַײמ וצ ןַײרַא רימ ךיא יג 2

 -- ,ַײרד ןוא ייווצ ןוא סנייא :ךיא סיוורעד
 ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא :לוויטש ןעייטש ךיק ןיא

 ,יורפ עטסּביל ןַײמ ַײּב ,יורפ עטסּביל ןַײמ ַײּב רימ ךיא גערפ

 ןריה ןענַײז לוויטש ַא רַאפ סָאװ

 ,ךעלכיש:טערט :רימ יז טרעפטנע

 ,רימ סע טקיש רעטומ ןַײמ

 !סעװעלָאכ עכיוה טימ ךעלכיש:טערט
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 ,יײװ רימ טוט ץרַאה ןַײמ ,ײװ ןוא ְךָא
 ןייז וטספרַאד עשזסָאװ וצ ,ןַאמ ןַײד ןיּב ךיא זַא

 ,יורפ עטסּביל ןַײמ וצ ,יורפ עטסּביל ןַײמ וצ ןַײרַא רימ ךיא יג 3
 --,ַײרד ןוא ייווצ ןוא סנייא :ךיא סיוורעד
 ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא ;ןעלטיה ןגיל שיט ןפיוא
 ,יורפ עטסּביל ןַײמ ַײּב ,יורפ עטסּביל ןַײמ ַײּב רימ ךיא גערפ
 ;ריה ןענַײז ןעלטיה ַא רַאפ סָאװ
 ,ךעלכיטּפָאק :רימ יז טרעפטנע
 ,רימ סע טקיש רעטומ ןַײמ
 !סעקשילַאקַא עטיור טימ ךעלכיטּפָאק
 ,ייוו רימ טוט ץרַאה ןַײמ ,ייוװ ןוא ךָא
 ןַײז וטספרַאד עשז:סָאװ וצ ,ןַאמ ןַײד ןיּב ךיא זַא

 ,יורפ עטסּביל ןַײמ וצ ,יורפ עטסּביל ןַײמ וצ ןַײרַא רימ ךיא יג 4
 --,ַײרד ןוא ייווצ ןוא סנייא ;ךיא סיוורעד
 ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא :ןלעניש ןעגנעה טנַאװ ןפיוא
 ,יורפ עטסּביל ןַײמ ַײּב ,יורפ עטסּביל ןַײמ ַײּב רימ ךיא גערפ
 ?ריה ןענַײז ןלעניש ַא רַאפ סָאװ
 ,סעקשטערדלָאק ;רימ יז טרעפטנע
 ,רימ סע טקיש רעטימ ןַײמ
 !סענָאגַאּפ עטיור טימ סעקשטערדלָאק
 ,ייו רימ טוט ץרַאה ןַײמ ,ייוו ןוא ךָא
 ןייז וטספרַאד עשז:סָאװ וצ ,ןַאמ ןַײד ןיּב ךיא זַא

 ,יורפ עטסּביל ןַײמ וצ ,יורפ עטסּביל ןַײמ וצ ןַײרַא רימ ךיא יג ,5
 --,רד ןוא ייווצ ןוא סנייא ;ךיא סיוורעד
 ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא :ןרעה ןגיל טעּב ןיא

 ,יורפ עטסּביל ןַײמ ַײּב ,יורפ עטסּביל ןַײמ ַײּב רימ ךיא גערפ

 ןריה ןענַײז ןרעה ַא רַאפ סָאװ

 ,סנשיקיּפָאק :רימ יז טרעפטנע

 ,רימ סע טקיש רעטומ ןַײמ

 !ךעלעגייא עצרַאװש טימ סנשיק:ּפָאק

 ,ייװ רימ טוט ץרַאה ןַײמ ,ייוו ןוא ךָא
 ןייז וטספרַאד עשזיסָאװ וצ ,ןַאמ ןַײד ןיּב ךיא זַא

 ('װ רענליוװ ,זדָארּברָאּפ)
 625 'ג !װגיא

 טנָאזעג ןּבָאה ךעלעּביײװ עשרעטסוש .2

 :טגָאזעג ןּבָאה ךעלעּבַײװ עשרעדַײנש 2 :טגָאזעג ןּבָאה ךעלעּבַײװ עשרעטסוש 1

 : ;ןציז טעּפש זיּב ןפרַאד יז :ו : ןכַאמ עװטַארד יד ןפרַאד יז ;!

 ןַאמ ַא ןַאמרופ ַא ןעמענ וצ רעסעּב ;! ןַאמ ַא רַאפ רעדַײנש ַא ןעמענ וצ רעסעּב ;ו

 : ,ןציּפש טימ ןגָאװ ַא ןּבָאה ןוא ו: ,ןכַאז עַײנ ןּבָאה ןוא
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 :טגָאזעג ןּבָאה ךעלּבַײװ עשינַאמרופ 3
 ו: ;ןרימש רעדער יד ןפרַאד יז :|
 ןַאמ ַא רַאפ טנעדוטס ַא ןעמענ וצ רעסעּב :!
 ו: ,ןריצַאּפש םע טימ ןייג ןוא

 :טגָאזעג ןּבָאה ךעלּבַײװ עשיטנעדוטס 4
 ו: ןרעדניק עטּפָא ןּבָאה יז ;!
 ןַאמ ַא רַאפ בצק ַא ןעמענ וצ רעסעּב:

 ו: ,רעדניר ןוא ןסקָא ןּבָאה ןוא

 818 'נ 'װניא

 :טגָאזעג ןּבָאה ךעלּביײװ עשיבצק 5
 ': ;ןשַאװ סעקשיק יד ןפרַאד יז :
 ןַאמ ַא רעקנעש ַא ןעמענ וצ רעסעּב ?
 ו: ,ןשַאנ וצ סָאװ ןּבָאה ןוא

 :טגָאזעג ןּבָאה ןעלּבַײװ עשרעקנעש 6

 : ןןעקנעווש ןשַאלפ יד ןפרַאד יז ;
 םַאדַאמ עטלַא ןַא ןַײז וצ רעסעּב ;!
 ו: ,ןעקנערק וצ סָאװ טימ ןּבָאה ןוא

 ('ח רע לניװ ,זדָארּברָאּפ)

 ירוד הכל :ןגָאז לעװ ךיא זַא ,3

 ,ידוד הכל :ןגָאז לעװ ךיא זַא .1
 ,םָאּב-יריּב-ירישט ;ןגָאז ריא טלָאז
 ,הלּכ תארקל :ןגָאז לעװ ךיא זַא
 ,םָאּב-יריּב-ירישט :ןגָאז ריא טלָאז
 ,םָאּב-יריּב:ירישט ,ידוד הכל
 ,םָאּב:יריּב:ירישט ,הלּכ תארקל
 ,הלּכ תארקל ,ידוד הכל
 !םָאּב-םָאּב-םָאּב ,יריּב-יריּבייריּב.ירישט

 ,ענַײמ רעדניק :;ןגָאז לעװ ךיא זַא

 ,םָאּב:יריּב-ירישט :ןגָאז ריא טלָאז
 ,עלַא ךַײא בוט:לזמ :ןגָאז לעװ ךיא זַא
 .םָאּב-יריּב:ירישט :ןגָאז ריא טלָאז

 ,םָאּביריּב:ירישט ,ענַײמ ךעלרעדניק

 ,םָאּב:יריּב=ירישט ,עלַא ךַײא בוט:לזמ

 ,עלַא ךַײא בוט:לזמ ,ענַײמ ךעלרעדניק

 !םָאּב:םָאּב:םָאְּב ,,יריּביריּביריּב:ירישט

 ,ןטסישידיי :ןגָאז לעװ ךיא זַא 3
 .םָאּב-יריּב:ירישט :ןגָאז ריא טלָאז
 ,ןטסינויצ ;ןגָאז לעװ ךיא זַא
 ,םָאּב-יריּב-ירישט ;ןגָאז ריא טלָאז
 ,םָאּב:יריּב:ירישט ,ןטסישידַײ
 ,םָאּב-יריּב-ירישט ,ןטסינויצ טרעוו
 ,ןטסינויצ טרעוװ ,ןטסישידיי
 !םָאַּב:םָאּב:םָאּב ,יריּביריּביריּב.ירישט

 2.300 ינ יװניא
 ('װ רענליװ ,זדָארּברָאּפ)

 הננרּב הרותל רומומ .14

 ,הננרּב הדותל רומזמ .1
 :תיּבה:לעּב ,ןרָאפנַײרַא ךיא לָאז ּוװ

 ןָאנ עקשטעט
 ,הננרּב ינפל ואּב
 !וינעּבויל ,עלעכלעטש ןיא רימ וצ

 ,הננרּב הדותל רומזמ
 זָאנ עקשטעטתיּבה:לעּב ,ןסע ךיא לָאז סָאװ

 ,הננרּב ינפל ואּב
 !וינעּבויל ,עקנעװשטָאּב טימ טיורּב
 ,הננרּב הדותל רומזמ 3
 :תיּבה:לעּב ,ןפָאלש ךיא לעװ ּוװ

 ןָאנ עקשטעט
 ,הננרּב ינפל ואּב
 !וינעּבויל ,עלעטעּב ןיא רימ טימ
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 ,הננרּב ינפל ואּב הננרב הדותל רומזמ

 !וינעּבויל ,לקיּפוּפ ןיא קנערק ַא !ָאנ עקשטעטתיּבה:לעּב ,רעכיג עשז=ךַאמ ָאט

 ('װ רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 2,314 'ג !װניא

 ערַאוַאּב םָארַאטס ַאנ ץעיװָאגרָאט אי ,5

 ,ערַאזַאּב םָארַאטס ַאנ ץעיװָאגרָאט ַאי .1
 ;ַאדונ ,ַאדונ ,ַאדונ
 ,םָארַאװָאט םיקלעמ סיא ַאקניזרַאק ַאיָאמ :!
 ו: ,ַאדויס ,ַאדויס ,ַאדויס

 ,עטיטַאכ יװ ָאטשט יקישטשנַאזַאגַאמ יו .2
 ןַאדונ ,ַאדונ ,ַאדונ
 ,יקוטש ָאװַאנזַאר טָא יקורּב יא יטעלעּביטש ;!
 !: .ַאדויס ,ַאדויס ,ַאדויס

 ,יָאווָאדרָאג עינמ ַאק טידָאכדַאפ טָאװ 3
 ;אדונ ,ַאדונ ,ַאדונ
 ,םָארַאװַאטס וקניזרַאק ,וקניזרַאק טישטשַאט יַא :ו
 ו: .ַאדויס ,ַאדויס ,ַאדויס

 וקניזרַאק עינמ יַאדטָא ,ןלזג וד ,רעדרעמ וד . 4
 ןַאדונ ,ַאדונ ,ַאדונ
 לירַאדוא עינמ ןָא יא ,ליטעיװטָא עינ ןָא יוא :!
 ; .ַאדויס ,ַאדויס ,ַאדויס

 ('װ רעגליװ ,זדָארּברָאּפ)
 1,427 'ג 'װחניא

 ויניּבר ,לָאמ ןטשרע םוצ ןוא ,8

 ,ויניּבר לָאמ ןטשרע םוצ ןוא ,ויניּבר לָאמ ןטשרע םוצ ןוא .1
 ,םיּב לָאמ ןטייווצ םוצ ןוא ,םיּב לָאמ ןטייווצ םוצ ןוא
 !םָאּב-םיּב לָאמ ןטירר םיצ ןוא !םָאּב:םיּב לָאמ ןטירד םוצ ןוא
 ןכַאמ רימ ןלעו ,ןעמוק טעװ תישמ וַא ןכַאמ רימ ןלעװ ,ןעמוק טעװ חישמ זַא

 ,הדועס ַא ,הדועס ַא
 ;שיילפ ןעמענ רימ ןלעװ ּוװ ןשיפ ןעמענ רימ ןלעװ ּוװ
 ,רּבה:רוש ןופ ןעמענ רימ ןלעװ שיילפ ,ןתיול ןופ ןעמענ רימ ןלעװ שיפ
 ,רּבה:רוש ןופ ןעמענ רימ ןלעוו שיילפ ,ןתיול ןופ ןעמענ רימ ןלעװ שיפ
 ,רּבהרוש ןופ ןעמענ רימ ןלעװ שיילפ ,ןתיול ןופ ןעמענ רימ ןלעװ שיפ
 !םָאּב:םיּב ,ונימיּב הרהמּב !םָאּב-םיּב ,ונימיּב הרהמּב

66 
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 ?ןייו ןעמענ רימ ןלעװ וו ,ויניּבר לָאמ ןטשרע םוצ ןוא 3

 ,רמושמה:ןיי ןופ ןעמענ רימ ןלעװ ןַײװ ,םיּב לָאמ ןטייווצ םוצ ןוא

 ,רמושמה=ןיי ןופ ןעמענ רימ ןלעװ ןַײװ !םָאּב-םיּב לָאמ ןטירד םוצ ןוא
 ,רמושמהןיי ןיפ ןעמענ רימ ןלעװ ןַײװ ןכַאמ רימ ןלעװ ,ןעמוק טעװ חישמ זַא

 !םָאּב:םיּב ,ונימיּב הרהמּב ,הדועס ַא

 ('ה רענליװ ,זדָארּברָאּפ) 2.294 'ג 'װניא

 השענ המ ערנ אל ונחנאו ,7

 ,השענ המ עץדנ אל ונחנאו
 השעמ ַא ןלייצרעד ךַײא לעװ'כ
 :עסַײװ ַא עזָאק ַא טימ
 ,רדח ןיא ןייג וצ ןּבױהעגנָא טָאה עזָאק יד
 ,רדסּכ תיּב ףלא םעד טנרעלעג יז טָאה
 ,ןקוק וצ ריא ףיוא ןּבױהעגנָא ןדיי עמורפ ןּבָאה
 .ןקור רעד ןכָארקעגּפָארַא ריא זיא
 ,ןפיוקרַאפ וצ תוחומ טַאהעג ןעמ טָאה
 ,ןפיױל וצ ןדיי ןטוג םוצ
 ,ןגָאלק ןוא ןענייוו ןעמונעג דיי רעטוג רעד טָאה
 :ןגָאז דפסה ַא עזָאק רעד ךָאנ
 ,ןזעװעג זיא סָאד עזָאק ַארַאפ סָאװ יוא
 ,ןפיול ןַײרַא לוש ןיא יז טגעלפ ךעלסיפ עטשרעדָאפ יד טימ
 ,ןעגנירּפש שודק יז טגעלפ ךעלסיפ עטשרעטניה יד טימ
 ,ןגָאז הכרּב ךעלעּפיל יד טימ
 ,ןּבָאש לּפָאטרַאק יז טגעלפ ךעלעדנייצ יד טימ
 ,ןזָאלּב רפוש יז טגעלפ ךעלדנרעה יד טימ
 !ןזעװעג זיא סָאד עזָאק ַא רַאפ סָאװ ,יוא

 (שורָאל)
 3,480 'ג 'װניא



 רעדיל-םיבנג .צוו

 טנװָא ןקידרעמוז ַא ןיא לָאמנייא .8

 טנװָא ןקידרעמוז ַא ןיא לָאמנייא .1

 ןטכַארט ךיא ןוא רעגעלעג ןַײמ ףיוא ךיא גיל

 ,רעדורעג ַא ךיא רעהרעד גנולצולּפ ןוא

 ,טכַאװַאּב ריטרַאװק ןַײמ ןיוש ןּבָאה עירעמרַאדנַאשז ץנַאג זַא

 ןעגנַאגעגוצ רימ וצ ןענַײז יז יװ ןוא .2
 ;דניצַא רימ וצ יז ןּבָאה טגָאזעג ןוא
 ,ןענייוו וצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןרעטלע ענַײמ

 ,דניק קיצנייא-ןייא רעייז וצ ןיוש טמענ ןעמ זַא

 ,טריפעגוצ עמרוט םוצ רימ טָאה'מ יװ ןוא 3
 ;טערקַאס ןַײמ ןענעייל ןעמונעג ןעמ טָאה
 ,טריפעגנַײרַא עמרוט ןיא רימ טָאה'מ יװ ןוא
 ,טערּב עליה ַא טרָאד ךיא ּבָאה ןענופעג

 ,ערַאנ ןַײמ ףיוא ךיא גיל ןגיל 4
 ;טנַאװ ןפיוא טעקלומש עלעּפמעל ןיילק ַא ןוא

 ,ןענָאמרעד וצ ןָא ךיז ךיא ּבייה ָאד ןוא
 ,טנַאטסערַא רעקיּביײא ןַא ןיוש ךָאד ּבַײלּברַאפ ךיא זַא

 ,ןּבַײרש ןעמונעג ןעמ טָאה עלעיד ןַײמ ,5

 ןריּפַאּפ עטיור ןופ לייטרעמ ןעוועג זיא'ס
 ,ןענָאמרעד וצ ןָא ךיז ךיא ּביה ָאד ןוא
 ,ריטַאװק עקיּביײיא ןַײמ ןיוש טּבַײלּברַאפ ָאד זַא

 ,ןּבירטרַאפ רעדירּב ןופ ןוא רעטסעװש ןופ ןיּב ךיא 6

 ;ןַײרַא טינ לָאמנייק רימ וצ ךָאנ ןענַײז יז ןוא

 ,ןסעזעג עמרוט ןיא גנַאל ױזַא ןיּב ךיא
 ,ןַײרַא עטָאכוס א ןיא ןיּב ךיא ןענַאװ זיּב

 ,ןּבירשרַאפ רימ טָאה רעטקָאד ַא 7
 ןטכַאמעג רימ רע טָאה עלעטּפעצער ַא ןוא

 ,טעיַאנוירּפ רימ ךָאד טָאה רע ,רעטקָאד רעד

 .טכַאנ עקיטנַײה ךיא יצרעד יַאװלה זַא

 ,ערַאנ ןַײמ ףיוא ךיא לעװ ןּברַאטש ,יוא

 ןליטש רעד ןיא ןַײז טעװ היוול ןַײמ ןוא

 ,ןּבָארגַאּב ךימ ןלעװ ייז ,סענַאריט יד

 ,ליפעג םענעגייא ןַײמ טימ טינ רעּבָא

8 : 

 (ענליו)
 56.027 'ג 'װניא
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 אנקמ רימ ויא רלָאי רעד ,9

 ,אנקמ רימ זיא דלָאי רעד 1

3 

 ,אנקמ רימ ןיא דלָאי רעד

 ךייל ןַײמ רַאפ אנקמ רימ זיא דלָאי רעד

 ,טיורּב לקיטש
 ,ןסיװ ךַאז ןייק ןופ ליו רע
 ,ןסירעגסיוא רעוװ ךיא יו

 לקיטש ןַײמ ןָא רימ טמוק סע רעװש יװ

 !טיורּב

 ,עטַאט ןַײמ ןוא עמַאמ ןַײמ

 ,עטַאלּב ןזעװעג ןענַײז יז

 זיא ןעװעג רימ ןכַאמ וצ בר ַא רַאפ

 ,גנַאלרַאפ רעיײז

 רדסּכ רָאי ןּביז ןופ

 ,רדה ןיא ןעגנַאגעג ךיא ןיּב
 טשטעוװקעג ךיא ּבָאה רָאי ןצַײרד זיּב

 ןקנַאּב יד

 ,ןסע רימ טקיש עטַאט ןַײמ

 ,ןעקנירט רימ טקיש עטַאט ןַײמ

 ,טלעג לסיּב עשּפיה ַא וצ רימ טקיש

 ,עטַאט רעד זיא ןּברָאטשעג
 ,עמַאמ יד ךיוא רעהכַאנ

 !טלעװ רעד ףיוא טנלע ךיא ןיּב ןּבילּבעג

3 

6 

 ,ןּבילּברַאפ רימ זיא השורי ַא

 ,ןּבילּברַאפ רימ זיא השורי

 ,טַאהעג רימ ךיא ּבָאה עקנירעטַאק

 ,עקנירעטַאק יד טפיוקרַאפ
 ,ןעקנירט ןפנָארּב ןעמונעג

 !טכַאמעג רימ ןעמ טָאה בנג ַא רַאפ ןוא

 וע וי;

 ,קרַאמ ןיא סױרַא ײג ךיא
 ,קרַאק ןטעפ ַא עורעד
 ךיא ּבָאה ןרַאלָאד טימ דױמ עסואימ ַא

 ,טּפַאטרעד רימ
 .עטנעי ַא ַײּברַאפ טייג ָאד
 ,עטנעמ ַא וצ רימ טריפ ןוא
 !ןַײרַא לקריצ ןיא ךיילג רימ טריפ ןוא

 ,סעטַארק יד ןיא רימ ץיז ךיא

 ,סעטַאמש ןיא ןָאטעגנָא

 --רעטניוװ ןוא ןייג ןגער ךיא עז רעמוז
 ,יינש

 ,ןרָאי עגנוי יד קעװַא

 ,ןרָאי עגנוי יד קעװַא

 !ייו ןוא דניו ךָאד זיא ןַײז וצ בנג ַא

 ('חה רענליװ ,זדָארּבדָאּפ)
 3,332 'ג יװגיא
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 םישודק םע לארשיו שודק יד .9

 ,שודק 'ד
 !םישודק םע לארשיו
 ףיוא טייטש
 טייג ןוא
 ,ארוּבה תדובע וצ
 !הלעתיו ךרּבתי

 ('ה רעגרעּבמעל ,קסיצשָאמ)
 18,263 'נ 'ווניא

 ןרָאג ןכיוה ןפיוא ,18ו

 ,ןרָאג ןכיוה ןפיוא 1
 גַײװצ םענירג ןפיוא

 ּפָארַא ךיז ךיא זָאל

 .ּבַײװ עטסּביל ןַײמ וצ

 רעסַאװ ןיא ךעלעשיפ 2
 ןליפ רעייז ךָאד זיא
 ךלמ רעכעלטיא
 ,ליּפש ןַײז טָאה

 ,ןצנַאט ןוא ןליּפש .3
 ;טָאג וצ ןּבױל
 ןפַאשַאּב טָאה טָאג
 ,טלעו רעד ףיוא ןהוח

 ןעמונעג טָאה הוח יװ 4
 ,ןסילש עלעטרעג םעד

 ,ןענופעג יז טָאה
 ,ןסיז ַא עלעּפע ןַא

 טגנַאלרעד יז טָאה 5
 ןטנַאה רעטכער רעד ןיא רעכעּב םעד
 טכַאמעג הכרּב ַא רע טָאה
 ,דנַאל עצנַאג יד ףיוא

 ,ןרָאפ וצ ןעמוק טעװ חישמ 6
 ;ןרָאי עטוג ןּבָאה רימ ןלעוו

 ,ןטַײר וצ ןעמוק טעװ חישמ
 ,ןטַײצ עטוג ןּבָאה רימ ןלעו

 ,ןייג וצ ןעמוק טעװ חישמ .7
 .סייל ןיא טָאג ַײּב ןּבַײלּב רימ ןלעװ

 !ןייטש רעט
 ('וו רענליוו ,זדָארּבדָאּפ)

 517 'נ 'וװניא

 השעמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא .2

 ,השעמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא 1
 ;ךעליירפ רעייז זיא השעמ יד
 טענָא ךיז טּבײה השעמ יד
 ,ךלמ ןשידיי ַא טימ

 ךלמ רעשידיי רעד
 ;טלעג ןוא סטוג ליפ טָאה
 ןפַאש וצ ךָאד רע טָאה
 .טלעו רעצנַאג רעד רעּביא

 ןעמוקעג רע זיא 3
 ,םייוג-המוא יד יצ
 טרעפטנעעג יז ןּבָאה
 .םיעשר יד יװ ױזַא

5 

 ןעמוקעג רע זיא 4

 ,םיצירּפ עשלַאפ יד וצ

 טרעפטנעעג יז ןּבָאה

 ,םיצוריּת עשלַאפ

 ןעמוקעג רע יא 5
 ,ןדיי עקילייה יד וצ
 הרוּת עקיליײה יד ייז זיא
 .ןרָאװעג ןלעפעג

 יניס גרַאּב ןפיוא געט ַײרד 6
 ;ןלעטש הּפוח יד



 טל ַא ה ניא ןועיגילצר טימ רצ דיל 6

 רעטומ ןוא רעטָאפ לָאז ןעמ ידּכ וניּבר השמ טָאה

 !ןטלַאה ךעלרע ,ןטלַאהרַאפ הּפוח יד

 ('ר ןרענליוו ,זדָארּבדָאּפ) 18 נ תיא

 ריא טּפָאלש עשז:סָאװ ,רעדירּב ,עשז-רלַאװעג 3

 !ריא טפָאלש עשז:סָאװ ,רעדירּב ,עשז:דלַאװעג ,1
 ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא
 ,תירחש ןענװַאד ןייג וצ טַײצ ןיוש
 ,ריפ ,ַײרד ,ייװצ ,סנייא
 ,םיליהּת ןיײק טשינ ןוא תירחש ןייק טשינ
 : ;ןפָאלש רָאנ
 !טלעװ רעד ףיוא ריא טפָאלש עשזסָאװ
 ןטלעװ רענעי ףיוא ןעמוק ריא טעװ סָאװ טימ

 ןריא טּפָאלש עשז:סָאװ ,רעדירּב ,עשז:דלַאװעג 2
 ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא
 ,החנמ ןענװַאד ןייג וצ טַײצ ןיוש
 ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא
 ,תירחש ןיק טשינ ןוא החנמ ןייק טשינ
 ;ןפָאלש רָאנ
 ןטלעו רעד ףיוא ריא טפָאלש עשז=סָאװ
 ;טלעװ רענעי ףױא ןעמוק ריא טעװ סָאװ טימ

 ןריא טפָאלש עשז:סָאװ ,רעדירּב ,עשז-דלַאװעג 3

 ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא

 ,בירעמ ןענװַאד ןייג וצ טַײצ ןיוש

 ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,סנייא

 ,החנמ ןייק טשינ ןוא בירעמ ןייק טשינ

 ;ןפָאלש רָאנ

 ןטלעװ רעד ףיוא ריא טּפָאלש עשז:סָאװ

 ;טלעװ רענעי ףיוא ןעמוק ריא טעװ סָאװ טימ

 ('װ רעקָאטסילַאיּב ,עשומָאל)
 16.159 'נ 'ויניא

 סױרַא ןוא ןירַא םיכָאלמ ןעייג .4

 ,סױרַא ןוא ןַײרַא םיכָאלמ ןעײג

 ,זיוה ןצנַאג ןרעּביא הכרּב ַא ןכַאמ

 טנַאה רעטכער רעד ןיא רעכעּב םעד ןעמענ

 .דנַאל ןצנַאג ןפיוא הכרּב ַא ןכַאמ ןוא

 ,ןייש ץנַאג ןוא ךיוה ץנַאג הכרּב יד ןכַאמ
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 !ןמָא ךָאנ ןגָאז ךעלרעדניקילארשי=לּכ ןוא

 ,רָאװ ןוא תמא ןַײז לָאז'ס ,ןמָא ןוא ןמָא

 !רָאי עקיטנַײה סָאד ןעמוק לָאז דודןּב חישמ ךלמ רעד זַא

 ('װ רענילָאװ ,שטיטודזיא)

 3.947 'גנ 'װניא

 ,'דל רעשה הזו 4 היחא יכ תומא אל .5

 ו: ,וב ואֿבי םיקידצ :
 טָאג ּוװ רעיױט רעד זיא סָאד טא!

 ,ןײלַא טציז

 ו:!ןײגנַײרַא ןיהַא ןעוט םיקידצ וו

 היחא יִּכ תומא אל:

 : הי ישעמ רּפסאו

 ךיא זַא ,ןּברַאטש טינ לעװ ךיא זַא ;

 ('ה רענליװ ,זדָארּבדָאּפ) יי לי
 2,265 '1 'וניא :!ןּבעגּפָא חבש ַא טָאג וצ ךיא לעװ

 ,הי ינרסי רוסי ;' 2

 '; ,יננתנ אל תומלו

 יי יע ליפ עא ,טסליוו וד סָאװ טימ טָאג רימ ףָארטש :!
 :עשטַאניא עינ עשטַאנז ,הז םוי ו: !טשינ רימ ּביג טיט םעד רָאנ

 ,ַאטָאּבַאר ינד טסעש

 נַאטָאּבָאס ןעיד ימדויס ,קדצ ירעש יל וחתּפ : 3

 ,לַאד הז םוי גָאּב ןַאּפ ָאטַאז : הי הדוא םב אבא

 !לַאימ תּבש יקדישז יּבעשז ,טָאג ןופ ןרעיוט ריא ,רימ וצ ךיז טנפע ;

 ('װ רענליװ ,זרָארּבדָאּפ) רעד ,ןּבױל לעװ ךיא סָאװ םעד
 3,348 'נ "ווניא :!טָאה תונמחר

 רפסנ יוא ,יוא ,יוא ,רַּפסנ המו רּבדִנ המ .7

 !רּפסנ יוא ,יוא ,יוא ,רּפסנ המו רּבדנ המ

 ,ןליצ ןעק רעװ ,ןדייר ןעק רעוו

 ?טַײטַאּב סנייא רעד סָאװ ,טַײטַאּב סנייא רעד סָאװ

 ,טָאג ךָאד זיא רענייא

 ,רענייא זיא טָאג

 !רענייק רעטַײװ ןוא

 !רַּפסנ יוא ,יוא ,יוא ,רּפסנ המו רּבדִנ המ 2

 ?ןלײצ ןעק רעװ ,ןדייר ןעק רעוו

 ;טַײטַאּב ייווצ רעד סָאװ ,טַײטַאּפ ייווצ רעד סָאװ

 ,תוחול יד ןענַײז ייווצ

 ויזַאא טָאג ךָאד זיא רענייא

 !רפסנ יוא ,יוא ,יוא ,רּפסנ המו רּבדִנ המ

 ,ןלייצ ןעק רעוװ ,ןדייר ןעק רעוו

3 
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 {טַײטַאּב ַײרד רעד סָאװ ,טַײטַאּב ַײרד רעד סָאװ

 ,סרעטָאפ יד ןענַײז ַײרד
 וװ'זַאא תוחול יד ןענַײז ייווצ

 !רּפסנ יוא ,יוא ,יוא ,רּפסנ המו רּבדנ תמ 4
 ,ןליצ ןעק רעװ ,ןדייר ןעק רעוו
 !טַײטַאּב ריפ רעד סָאװ ,טַײטַאּב ריפ רעד סָאװ
 ,סרעטומ יד ןענַײז ריפ
 וו"זַאא סרעטָאפ יד ןעגַײז ַײרד

 !רּפסנ יוא ,יוא ,יוא ,רּפסנ המו רּבדנ המ 5
 ,ןליצ ןעק רעװ ,ןדייר ןעק רעװ
 ןטַײטַאּב ףניפ רעד סָאװ ,טַײטַאּב ףניפ רעד סָאװ
 ,םישמוח ןענַײז ףניפ
 וװ"זַאא סרעטומ יד ןענַײז ריפ

 !רּפסנ יוא ,יא ,יוא ,רּפסנ המו רּבדִנ המ 6

 ,ןלייצ ןעק רעװ ,ןדייר ןעק רעװ

 ּוטַײטַאּב סקעז רעד סָאװ ,טַײטַאּב סקעז רעד סָאװ

 ,תוינשמ ןענַײז סקעז

 וװ'זַאא םישמוח ןענַײז ףניפ

 !רּפסנ יוא ,יוא ,יוא ,רּפסנ המו רּבדִנ המ ?

 ,ןלײצ ןעק רעװ ,ןדייר ןעק רעוו
 זטַײטַאּב ןּביז רעד סָאװ ,טַײטַאּב ןּביז רעד סָאװ
 ,ךָאװ ןיא געט ןּביז
 וו"זַאא תוינשמ ןענַײז סקעז

 !רּפסנ יוא ,יוא ,יוא ,רפסנ המו רּבדנ המ 8

 ,ןלייצ ןעק רעװ ,ןדייר ןעק רעװ

 ןטַײטַאּב טכַא רעד סָאװ ,טַײטַאּפ טכַא רעד סָאװ

 ,תירּב ַא זיא טכַא

 ןו"זַאא ךָאװ ןיא געט ןּביז

 ,רּפסנ יוא ,יוא ,יוא ,רּפסנ המו רּבדנ המ 9

 ,ןלייצ ןעק רעװ ,ןדיײר ןעק רעװ

 ןטַײטַאּב ןַײנ רעד סָאװ .טַײטַאּב ןַײנ רעד סָאװ

 ,ןירעניװעג ַא זיא ןַײנ

 וויזַאא תירּב ַא זיא טכַא

 ןרּפסנ יוא ,יוא ,יוא ,רּפסנ המו רּבדנ המ 0
 ,ןלייצ ןעק רעװ ,ןדייר ןעק רעו
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 ןטַײטַאּב ןעצ רעד סָאװ ,טַײטַאּב ןעצ רעד סָאװ
 ,טָאּבעג יד ןענַײז ןעצ
 וװיזַאא ןירעניוװעג ַא זיא ןַײנ

 !רּפסנ יוא ,יוא ,יױא ,רּפסנ המו רּבדנ המ
 ,ןליצ ןעק רעװ ,ןדײר ןעק רעװ
 יטַײטַאּב ףלע רעד סָאװ ,טַײטַאּב ףלע רעד סָאװ
 ,ןרעטש יד ןענַײז ףלע
 וו"זַאא טָאּבעג יד ןענַײז ןעצ

 !רּפסנ יוא ,יוא ,יוא ,רּפכנ המו רּבדנ המ
 ,ןליצ ןעק רעװ ,ןדייר ןעק רעוו
 ןטַײטַאּב ףלעװצ רעד סָאװ ,טַײטַאּב ףלעוװצ רעד סָאװ
 ,םיטבש יד ןענַײז ףלעװצ
 וו"זַאא ןרעטש יד ןענַײז ףלע

 !רּפסנ יוא ,יוא ,יוא ,רּפסנ המו רּבדנ המ

 ,ןלײיצ ןעק רעװ ,ןדייר ןעק רעװ

 ןטַײטַאּב ןצַײרד רעד סָאװ ,טַײטַאּב ןצַײרד רעד סָאװ
 ,ןטיז יד ןענַײז ןצַײרד

 ,םיטבש יד ןענַײז ףלעווצ
 ,ןרעטש יד ןענַײז ףלע

 ,טָאּבעג יד ןענַײז ןעצ

 ,ןירעניװעג ַא זיא ןַײנ

 ,תירּב ַא זיא טכַא

 ,ךָאװ ןיא געט ןּביז

 ,תוינשמ ןענַײז סקעז

 ,םישמוח יד ףניפ

 ,סרעטומ יד ןענַײז ריפ

 ,סרעטָאּפ יד ןענַײז ַײרד
 ,תוחול יד ןענַײז ייוװצ

 ,טָאג ךָאד זיא רענייא

 רענייא זיא טָאג

 !רענײק רעטַײװ ןוא

 ('ּבוג רענשזינ ,עמסרָאװ)
 2.322 'נ 'װניא



 רעדיל-םירוּפ .אוט

 ןעגנירּפשוצנײרַא רימ ךיא םוק .8

 ןעגנירּפשוצנַײרַא רימ ךיא םוק

 ,זיולּב ךעלעסיפ יד טימ

 ,ןעגניז וצ ןָא ךיא ּבײה

 ,סיורג רימ זיא תולד רעד

 ,סעוויושעי ישפנ

 !תובוח ענַײמ רימ טלָאצַאּב
 ,ןײטש טשינ ךימ טזָאל

 .ןייג וצ רעטַײװ ךיורּב ךיא
 ,רעטַײװ לסיּב ַא ךיא ייג

 ןרעטַײר ַא ךיא ףערט

 ,לטניה ַא טָאה רעטַײר רעד

 ;ןסַײּב ךימ סע ליוו
 ,רעטסײמצילָאּפ םוצ ףױרַא ךיא ייג

 ,ןסַײרעצ סע |רעו טוט

 (שורָאל)
 30 266 'נ 'װניא

 ןעננירּפשוצנײרַא ךיא םוק .9

 ןעגנירּפשוצנַײרַא ךיא םוק

 ןזיולּב ךעלעסיפ ענַײמ טימ

 ,ןעגנילק וצ ןָא ךיא ּביײה

 !סיורג רימ ויא תולד רעד

 ,סיוא זיא ןגרָאמ ,םירוּפ זיא טנַײה

 ,זיולק רעד ךרוד ךרוד ךיא ײג

 ,זיוה ןיא ךַײא ַײּב ךיא ןיּב
 ,טלעג רעהַא סטיג

 !וטלעצעג רעַײא טימ

 'װ רעגרעּבמעל ,קסיצשָאמ)
 4.420 'נ 'װניא

 טייל עּביל עניימ ,םירוּפ זיא טטנייה ,0

 ןטַײל עּביל ענַײמ ,םירוּפ זיא טנַײה

 !טַײטַאּב םירוּפ סָאװ ,ןסיוו ריא טליוו
 !טַײל:עמערָא טלעג טיגימ :טַײטַאּב םירוּפ

 ('װ רעגרעּבמעל ,קסיצשָאמ)
 4,419 'נ 'װניא

 עקנישעמ ,םירוּפ=טוג ַא .1

 ,עקנישעמ ,םירופ טוג ַא

 !עקנישעק ַא ןזױה יד ןיא ּבָאה'כ
 ?ןּבײלג טינ רימ ריא טליוו

 ,ןשָארג רָאּפ ַא רימ טיג
 !ןגײלנַײרַא ךיא לעװ

 (עשרַאװ)
 30,752 'נ 'ווניא-

 רָאי ַא רַאפ ןופ עטתיּבה:לעּב יד יוו .2

 ,רָאי ַא רַאפ ןופ עטתיּבה:לעּב יד יװ 41
 ;ןעמונעגפיוא ןייש זדנוא טָאה יז
 ,רָאי עקיטנַײה סָאד טּבעלרעד ןעמ טָאה
 ,ןעמוקעג רעטַײװ ןעמ זיא

 ,ןענידרַאפ טלעג ןעמוקעג ןעמ זיא 2
 ,ןטייוװצ ןכָאנ גָאט ןייא
 ,ןענידרַאפ טלעג ןעמוקעג ןעמ זיא
 / ,ןטײרגוצנָא חטּפ

 עטַאט רעד טמענ 3

 ,ּפָאט:רעַײּפ ַא
 ןפמַאמ רעד טכַאמ

 ,ּפָאק ןיא ךָאל 8

 :ךעלרעדניק יד ןגָאז 4
 ןיוא ,יוא ,יוא
 ,עטַאט רעד טגָאז
 !ױזַא טוג זיא'ס

. 

 (שזדָאל)
 30.270 'נ 'װניא



 לרוג סנשטנעמ ןגעוו רעדיל .אט

 שטנעמ ַא--םדָא :טכַאמ ףלֵא רעד .'3

 ,דלָאג :טכַאמ למיג רעד 3 ,שטנעמ ַא--םדָא :טכַאמ ףלַא רעד 1

 ,רעַײט רעייז ךָאד זיא !םילבה לבה ךָאד זיא

 ,ט יט יָא אי טלעװ עצנַאג יד ,יוא ,יוא ,יוא

 זאט שב !םולח ַא יװ ךָאד זיא

 סיִפ יד טימ טנעה יד :טכַאמ תלד רעד 4 ,ּבוטש ַא -- תיּב :טכַאמ תיּב רעד .2
 ;ןליק וצ ןָא ןיוש ןּבײה ןכַאמ וצ רעוװש ךָאד זיא

 ץרַאה סעד ןופ עלעפַײפ סָאד ,ּפָא טּברַאטש שטנעמ רעד זַא רעּבָא
 !ןליּפש ןָא ןיוש טּביײה ,ןכַאלכָאנ םיא ךָאנ יז טוט

 ('ו רענילָאװ ,קסירט)
 24,380 'נ 'װניא

 ןרָאּבעג טרעװ שטנעמ ַא ןעוו .4

 ,ןרָאּבעג טרעו שטנעמ ַא ןעו 2 ,ןרָאּבעג טרעװ שטנעמ ַא ןעוו 1
 ןגיו ַא ןיא םע ןעמ טגיװ ;ןיילק רעייז רע זיא
 ןרָאי עלעטימ יד ןיא טמוק רע יװ ןוא ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא טמוק רע יװ ןוא
 ןגיצ ַא יװ רע טגנירּפש ;ןייש רעייז רע זיא

 ,רעטלע רעד וצ טמוק רע יװ ןוא ,רעטלע רעד וצ טמוק רע יװ ןוא
 .גילפ ַא יװ רֶע טלַאפ ,ןייטש א יװ רע טלַאּפ

 ('ה רענליװ ,!רָארּבדָאּפ)
 1,396 'ג 'װניא

 םימורמּב ןכוש םינמחרה בָא ,5

 ,םימורמּב ןכוש םימחרה בָצ 1

 ,םימותי עלַא ןופ רעטָאפ רעד טסניּב וד

 ,ןטכַארט שטנעמ רעד טוט תובשחמ ץזייּב ,2

 ,ןטכַאלש םיא טוט תומה:ךאלמ רעד תעּב

5 

 ,ןגָאלק ןוא ןענייוו ןעוט ןשטנעמ יד רָאג 3
 ,ןגָאז יוד טוט הלוח רעד תעּב

 ,ןליק הלוח םַײּב ןעוט סיפ יד טימ טנעה יד 4

 ,ןליּפש ןצרַאה ןיא םיא טוט רעטסײמלעּפַאק רעד תעּב

 ,טעּבףקנַארק ןַײז ןופ טעּפָארַא םיא טּביײה .5
 ,טערּב?הרהט רעד ףיוא ףױרַא םיא טגייל ןוא
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 ,ןעַײרש ּרימ ןלָאז סָאװ ,ןענייוו רימ ןלָאז סָאװ .6
 ,םימשהןמ הריזג ַא זיא סָאד

 ,רעדירּב ןוא רעטסעוװש ,טעּפָא ךיז טנגעז 7

 .רעריװ ןעז ךיז רימ ןלעװ ןעמוק טעװ חישמ זַא

 ,טַײלעמערָא ,אשידק=הרבח ,8
 ,טײצ ןיוש זיא'ס לַײװ ,םיליהּת לטיּפַאק ַא טגָאז

 ,ןסַײװ ןיא ןצנַאג ןיא ןָא םיא טוט .פ
 ,ןסַײר וצ העירק ןמיס ַא זיא סָאד ןוא

 ,ּפָארַא קוק ,טָאג ,הי .0
 ,ּפָא ךיז טוט ןדיי ענַײד טימ סָאװ

 ('װ רענליוו ,זדָארּבדָאּפ)
 2,748 'נ 'ווניא

 עסיז עניימ םירָאמועלק ,עניימ םירָאמזעלק .6

 ,עסיז ענַײמ םירָאמזעלק ,ענַײמ םירָאמזעלק 1

 : ,הסיסג ןַײמ רַאפ דיל עקירעירט סָאד ףיוא רימ טליּפש ;!

 ,םימורמּב ןכוש םימחרה בָא :טכַאנ ףלַא יד 2
 ,ךעלרעדניק ריא ,עשז=טגָאלק ןוא עשז:טנייוו :!
 ו: ןםימותי עדנלע ןיוש טּבַײלּב ריא

 ,זױה ַא -- תיּב :טכַאמ תיּב יד 3
 ;ןפרַאװּוצמוא רעש ךָאד זיא זיוה ַא
 סנּפָאק וצ ןיוש טייטש רע ,תומה ךאלמ רעד ;!
 : ,ןפרַאשנָא ןיוש ףלח םעד ךיז טוט ןוא

 ,רעדיילק עסַײװ :טכַאמ ואו יד 7
 ;ןענַײשַאּב שטנעמ םעד ןעוט יז
 ,דניק ןוא יורפ ןַײמ ןַײרַא טפור ;!
 ': !ןענײװַאּביטיױט ןַײמ רַאפ ךימ ןלָאז יז

 ,רעּבליז ןוא דלָאג :טכַאמ למיג יד 4
 ןםילבה לבה ךָאד זיא סָאד
 שטנעמ ַא ןופ ןּבעל סָאד :!

 : ,םולח ַא יװ רָאנ ךָאד זיא

 ענַײמ ,טנוזעג טַײז :טכַאמ ןייז יד ,8
 ,םינכש ערעַײט ,סיפ ןוא טנעה יד :טכַאמ תלד יד 5

 שיבמ לָאמַא ךַײא ךיא ּבָאה רשפא ;! ,ןליק ןיוש רימ ןיא ןעוט ײז

 ,ןעוועג ץרַאה ןַײמ ןופ ןפַײפ סָאד ןוא ;!
 ו; !םענייק רַאפ סיוא טשינ טגָאז : ,ןליּפש ןיוש רימ ןיא ךיז טוט

 ,אשידק:הרבח :טכַאמ תיח יד 9 ,םירדה רדה :טכַאמ ה יד 6

 ןןשטנעמ עקילײה ךָאד טנעז ריא טּברַאטש סָאװ ,שטנעמ רעד ןוא ;!

 ,דניק ןוא יורפ ןַײמ ןַײרַא טפור ;ו ,תווצמ ןָא

 :!ןשטנעּב טיוט ןַײמ רַאפ ייז לָאז ךיא : ,םערָאװ ַא יו ךַײלג זיא



 ןגעֹוו רעדיל

 ,רעדעפ ןוא טניט :טכַאמ תיט יד 0
 ;ןּבַײרשרַאפ סעלַא ךיז ןעמ ןעק ייז טימ
 ,דניק ןוא יורפ ןַײמ ןַײרַא טפור :!
 ו; ?ןּבַײלּפ טוט ןַײמ ךָאנ ייז טעװ סָאװ

 ,ָאי ,ָאי ,ָאי :טכַאמ די יד 1
 ;ןּבעל קיּביײא לעוו'כ ,טניימעג ּבָאה'כ
 ,טַײצ עקיטכיר יד ןעמוקעג זיא דניצַא ;
 ו: ,ןּבעגּפָא ןוּבשחו:ןיד לָאז ךיא

 6,835 'ג 'װניא

 3 לרוֿג סנׂשטנצמ

 ,ןּבעגוצּפָא ןוּבשחו:ןיד ,ןוּבשחו:ןיד 2
 ןטכעלש רעייז ךָאד זיא סָאד
 ,ךעלמיתוּבר ,ךַײא ךיא טעּב :!
 ו; ,טכיל יד ןָא רימ טדניצ

 ןָא טדניצ טכיל יד 3

 ,ןצַאלַאּפ ענַײמ עלַא ןיא

 ,טָאג רעה רעד ידכּב :ו

 : !ןצַאש רשויבו קדצּב ךימ לָאז

 ('װ רעגרעּבמעל ,קסיצשָאמ)

 ןטרָאגנייו ןיא עלעריימ ַא טציז .7

 ,ןטרָאגנַײװ ןיא עלעדיימ ַא טציז 1

 ;ןטרָאק ןיא טליּפש ןוא טציז יז
 ןַאמ רעטלַא ןַא ןייג וצ טמוק :!

 ו: ,ןָאטעגנָא רעדיילק עסַײװ ןיא טייג ןוא

 ,לדיימ ןייש ,ריד ןגרָאמ טוג 2
 !עדיײז רעטלַא ,ךַײא רָאי טוג ַא
 םענייש ַאזַא רימ וטסרעפטנע סָאװ :!

 !רָאיײטוג
 ענַײד ןעמענוצ ןעמוקעג ךָאד ןיּב'כ

 ו: !רָאי עגנוי

 ,ןּבעל ךימ טזָאל ,עדייז רעטלַא 3
 !ןּבעל-רעטומ עַײרט ןַײמ ּבילוצ
 ,ּביל ךימ טָאה רעטומ ןַײמ לַײװ ;!
 ; .גורק ענעדלָאג יד ּפָא רימ טגָאז יז

 !ןייטש ןּבַײלּב לָאז גורק ענעדלָאג יד 4
 ,ןעמוקעג ךיא ןיּב ריד ךָאנ?
 ו; !ןייג רימ טימ וטספרַאד

 ,ןּבעל ךימ זָאל ,עדייז רעטלַא 5
 !ןגעװ רעטָאפ ןּביל ןַײמ ּבילוצ
 ,ּביל ךימ טָאה רעטָאפ ןַײמ לַײװ :!
 ו; ּבוטש ןופ ץלַא קעװַא טיג רע

 !ןיײטש ןּבַײלּב לָאז ּבוטש ןופ ץלַא 6

 ,ןעמוקעג יא ןיּב ריד ךָאנ :
 ו: !ןייג רימ טימ וטספרַאד

 ,ןּבעל:רעטָאפ ןַײמ ןַײרַא רימ טפור 7
 !ןרעװ רעסעּב רימ טעװ רשפא
 ,ּביל ךימ טָאה רעטָאפ ןַײמ לַײװ ;!
 : .ּבוטש ענעדלָאג יד קעװַא טיג רע

 ,ןּבעל:רעטומ ןַײמ ןַײרַא טפור ,8

 !ןרעװ רעסעּב רימ טעװ רשפא
 ,ּביל ךימ טָאה ןּבעלרעטומ ןַײמ לַײװ :
 ו; ,גיוו ןופ דניק סָאד קעװַא רימ טיג יז

 ךיז לָאז גיו רעד ןופ דניק סָאד 9

 ,ןגיווסיוא

 ,ןפרַאד סע לעוו'כ ןעוו :!

 ; !ןגירק סָאד ךיא לעװ

 ,ןּבעל:ןתח ןַײמ ןַײרַא רימ טפור 0
 ןרעװ רעסעּב רימ טעװ רשפא;!
 ו; ןרָאפ ךיא ,הלּכ ןַײמ ,ָאי

 ,ןסע ןוא ןעקנירט טסלָאז ,ןתח ןַײמ וד ,1

 ,דרע טימ טישרַאפ ןעמ סָאװ ,םעד :!

 !:!ןסעגרַאפ ןעמ זומ

 ,חוּכ ןייק טשינ ּבָאה ךיא ,ןּבעל:עמַאמ ,2

 לַײװ ,ךעלעטכיל יד ןָא טדניצ ;

 :!ךיוא ןיוש ייג ךיא

 ('ה רענילָאװ ,קסירט)
 40,099 יג 'וװגיא



 רעדיל ענעדייש רַאפ .אשו

 רלעפ ןיא ןויור ייווצ ,ןטרָאג ןיא ןעמולּב ייווצ 8

 ,דלעפ ןיא ןזיור ייװצ ,ןטרָאג ןיא ןעמולּב ייווצ ,1
 ,טלַאק זיא רעטניװו רעד ,רעּביל זיא רעמוז רעד

 גרעּב יד ןשיװצ ןציז םיכָאלמ ייווצ .2

 ,דרע ןוא למיה ךיז טרעק סע יװ ןקוק ןוא

 ,טסעג ןיא ןעמוקעג ענייש יד הוח 3

 ,ןסילש עלעטרעג םעד ןעמונעג טָאה יז יװ 4
 ,ןסיז ַא עלעּפע ןַא ןענופעג יז טָאה ױזַא

 ,סיּב ןטשרע סעד ןעמונעג טָאה יז יװ 5

 ,זיא יז טעקַאנ יװ ,ןענַאטשרַאפ יז טָאה ױזַא

 גַײװצ ןופ טַאלּב םעד ּפָארַא יז טמענ ןַאד 6

 .ּבַײל עטעקַאנ יד וצ ךיז טקעד ןוא

 ('וװ רעגליוו ,זדָארּברָאּפ)
 1,398 'נ 'הגיא

 רלעפ ןעיירפ ,רלעפ ןעיירפ ןפיוא ןגעלעג זיא םדָא ,9

 }דלעפ ןעַײרפ ,דלעפ ןעַײרפ ןפיוא ןגעלעג זיא םדָא 2

 ּבַײל ןַײז ןופ ּפיר ַא ןעמונעג טָאג טָאה
 ,בַײװ ַא רַאפ הוח ןפַאשַאּב םיא טָאה ןוא

 יןטנענעג ריד טָאה רעװ, 3
 ".טנעה ענַײז טימ טָאג רעּביל רעד,

 ,ןטרָאגנַײװ ןיא ןייג רימָאל ,ּבַײװ ןַײמ ,הוח, 4
 .ןַײפ ןענַײז תוריּפ יד יװ ,ןעז רימָאל

 ,ןסילש ןטרָאגנַײװ םעד ןעמונעג טָאה םדָא יװ 5
 ,ןסיז ַא עלעפע ןַא ןעזרעד הוח טָאה יױַא

 ,סיּב ןטשרע םעד ןָאטעג טָאה הוח יװ 6
 .זיא יז טעקַאנ יװ ,ןעזעג יז טָאה ױזַא

 ,ןַאמ רעמילש וד ,םדָא וד ,םדָא .7

 !ןַאטעג טסָאה וד הריבע ןַא רַאפ סָאװ עז
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 ,ןַײרעד קידלוש טינ ןיּב ךיא זַא ,רַאה ַא זיא טָאג יװ/ 8
 'ןַײא רימ טדער הוח עזייּב יד

 ,ןַאמ עמילש וד ,הוח ,הוח 9

 !ןַאטעג טסָאה וד הריבע ןַא רַאפ סָאװ עז

 ,ןַײרעד קידלוש טינ ןיּב ךיא זַא ,רַאה ַא זיא טָאג יו; 0
 "ןַײא רימ טדער גנַאלש רעזייּב רעד

 ןעמירג וצ ןעמדָא וצ ןעמוקעג זיא טָאג 1
 .ןענידרַאפ רעװש טױרּבי ןטלָאשרַאּפ םיא רע טָאה

 ,ןעמירג וצ ןהוח וצ ןעמוקעג זיא טָאג 2
 .ןעניוועג רעװש רעדניק ,ןטלָאשרַאפ רע טָאה

 ,ןעמירג גנַאלש םוצ ןעמוקעג זיא טָאג 3
 .ןעמיווש ךיוּב ןפיוא ,ןטלָאשרַאפ םיא רע טָאה

 (עטיל ,ענװָאק)
 12,666 'ג 'װניא

 ררע ןוא למיה ןפַאשַאּב טָאה טָאג יוו ,

 ,דרע ןוא למיה ןפַאשַאּב טָאה טָאג יװ ,1
 ו;,טלעװ רעד ףיוא םדָא ןפַאשַאּב רע טָאה ױזַא :ו

 ,ןײלַא רענייא ןזעוועג זיא םדָא ןעוו ,2
 ; ,ןייּב ןַײז ןופ ןהוח ןכָארּבעגסױרַא רע טָאה יװַא ;!

 ,ןַײמ וד הוח ,עקניּביל וד ,הוח 3

 : ,ןַײרַא ןטרָאגנַײװ ןיא עדייּב רימָאל םוק :!

 ,ןסילש רעיוט םעד ןעמונעג טָאה הוח יװ 4
 ו; .ןסיז ַא לּפע ןַא ןענופעג יז טָאה ױזַא :!

 ,סיּב ןטשרע םעד ןעמונעג טָאה רע יװ ,5 |
 וצ ,זיא רע טעקַאנ יװ ןענַאטשרַאפ רע טָאה ױזַא;

 :ןענירג סיורג ןיא טסּוװרעד ךיז טָאה טָאג 6
 ,ןעניפעג ָאד ריד וט ךיא ,רעזייּצ וד םדָא
 !ןענידרַאּפ טיורּב וטסלָאז טימעג סיורג ןַײד טימ

 ,רענַײמ וד טָאג ,רעקניּביל וד ,טָאג 7
 ,ןַײרעד קידלוש טינ ןיּב ךיא
 !טדערעגנָא רימ טָאה הוה עזייּב יד

 :ןענירג סיורג טימ ּפָארַא זיא טָאג .8
 ,ןעניפעג ָאד ריד וט ךיא ,עזייּב וד ,הוח
 !ןעגיװעג רעדניק וטסלָאז טימעג סיורג ןַײד ןיא
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 ,רענַײמ וד טָאג ,רעקניּביל וד טָאג 9
 ,ןַײרעד ןיא קידלוש טינ ןיּב ךיא
 !טדערעגנָא רימ טָאה רעזייּב רעד גנַאלש רעד

 :ןענירג סיורג טימ ּפָארַא זיא טָאג ,0

 ,ןעניפעג ָאד ריד וט ךיא ,רעזייּב וד גנַאלש

 !ןעמיווש דרע רעד רעּביא וטסלָאז ךיוּב ןרעוװש ןַײד טימ

 ('װ רענליװ ,זרָארּברָאּפ)
 499 "נג "ווניא

 ןוח רער ווָאילעּבָאקס .2נו

 ןזח רעד ווָאילעּבָאקס 41
 ןטלעװ רעצנַאג רעד ןיא טסּוװַאּב ןעוועג זיא

 / ןעקנירט ןעמונעג טָאה רע יװ
 .טלעג עצנַאג יד ןרָאלרַאפ רע טָאה

 ,עצינַאיּפ רעד יוא ,ווָאילעּבָאקס רעד יוא
 !װָאילעּבָאקס רעה רעד יוא

 ןזח רעד וָאילעּבָאקס 2
 ;טלעוו רעצנַאג רעד רעּביא טזַײרעגמורַא טָאה
 ,ןזַאלּב ַא רַאפ םיא טלַאה ןעמ
 ,טרעװ ןייק טינ ןשטנעמ ןייק יײּב טָאה רע

 ,ץצינַאיּפ רעד יא ,ווָאילעּבָאקס יוא
 !וָאילעּבָאקס רעה רעד יוא

 ('װ רעגליװ ,זרָארּברָאּפ)
 16.207 'ג "ווניא

 ןעוועג דיי ַא ןיִּב ךיא תעּב ,2

 ,יוג ַא ןיוש ןיּב ךיא זַא ,טנַײה ןוא ,ןעװעג דיי ַא ןיּב ךיא תעּב 1
 ,ןּבָארגַאּב עלַא רימ ןליוו ;ןעמַאמ ַא טימ ןטַאט ַא טַאהעג ךיא ּבָאה
 וװ"זַאא ךעלקילגמוא יװ ,ךַא ,יוג ַא ןיוש ןיּב ךיא זַא ,טגַײה ןוא

 .ןעמסרַאפ עלַא רימ ןליװ

 ,ןעועג דיי ַא ןיּב ךיא ת/1 3 ,ןײלַא ןיּב ךיא ךעלקילגמוא יװ ,ךַא
 טימ רעטעפ ַא טַאהעג ךיא ּבָאה ,ןיטש ַא יװ ךיא ןיּב טנלע ,טנלע
 ;ןעמומ ַא ענַײמ טרעױדַאּב טלעװ עצנַאג יד

 ,ױג ַא ןיוש ןיּב ךיא זַא ,טנַײה ןוא !דנַאש
 ןעמוק טינ רימ וצ יז ןליוו

 וויזַאא ךעלקילגמוא יװ ,ךַא ,ןעװעג דיי ַא ןיּב ךיא תעּב 2
 ַא טימ ןדייז ַא טַאהעג ךיא ּבָאה

 ,ןעװעג דיי ַא ןיִב ךיא תעג 4 ;ןעָּאּב
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 ,ןײלַא ןיּב ךיא ךעלקילגמוא יװ ,ךַא ןרעױמ םענעגייא ןַא טַאהעג ךיא ּבָאה
 ,ןיטש ַא יװ טנלע ,טנלע ,ױג ַא ןיוש ןיּב ךיא זַא טנַײה ןוא
 !דנַאש ןַײמ טרעױדַאּב טלעוו עצנַאג יד .רעױּפ עלַא רימ ייז ןפור

 ('װ רענליוו ,זדָארּברדָאּפ)

 494 'ג 'װניא

 שטייּב יר רע טלַאהַאּב ,חסּפ-ברע טמוק .3

 ,שטַײּב יד רע טלַאהַאּב ,חסּפ:ברע טמוק

 .שטַײד ַא יװ ױזַא ,טעּבעטעה ןפיוא ךיז טגיילעצ ןוא

 ,ךלמ ַא יװ םינּפ ַא טָאה רע

 .ךעליירפ עלַא ייז ןענַײז ּבוטש ןיא
 ,ןַײװ עלעועלג א ריד:ַאנ ,ּבַײװ ןַײמ,

 םעשעצרימ ןיוש זדנוא לָאזיס

 ןַײז טוג רָאי סָאד

 ('װ רעװָאלסינַאטס ,ײמָאלָאק)
 50,198 'ג 'ווניא
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 תוישצמ:רעדנווו

 הּכלמ:תּב ענעגנַאפעג יד .!

 .רעדניק ןייק טַאהעג טינ ײז ןּבָאה ,ענירעסייק ַא טימ רעסייק ַא ןעוועג זיא לָאמַא
 יייק רעד טגָאז ,'ףרַאד ןעמ, ,ןוט וצ ןּבײהנָא יז ןלָאז סָאװ ,ןטכַארט ןעמונעג ײז ןּבָאה
 ןענַאּפשנַײא ןסיײהעג רעסיײק רעד טָאה .'תוצע ןכוז ןוא טלעװ רעד ןיא ןרָאפסױרַא; ,רעס
 -סױרַא .ןרָאפעגקעװַא ןענַײז ,ענירעסייק רעד טימ רעסייק רעד ,יײז ןוא דרעפ עטוג רָאּפ ַא
 :ײז ןרעלק .געװ ןפיױא ליונק ַא ךיז טלקַײק סע :ןעזרעד יז ןּבָאה ץַאלַאּפ ןופ קידנרָאפ
 ןרָאפכָאנ ףרַאד'מ .ןײלַא ךיז טלקַײק לינק ַא זַא ,עטכישעג עטַאלג ןייק טינ זיא סָאד,
 ךיז טלעטש לױנק רעד ןעעז יז לָאמַאטימ ,ןרָאפעג ןוא ןרָאפעג יז ןענַײז ",ליונק ןכָאנ
 ןענַײז .ןַײרַא זיא לױנק רעד ןוא דרע'רד ןיא עלעריט ַא טנפעעג ךיז טָאה סע ןוא ּפָא
 ןופ ןטרָאד ןעמ טגערפ .ןּפַאלק ןעמונעג ןּבָאה יז ןוא עלעריט רענעי וצ ןרָאפעגוצ יז
 :עסייק רעד טימ רעסייק רעד, :טרעפטנעעג ןעמ טָאה *;ןטרָאד סע טּפַאלק רעװ, :עלעריט
 ,ןעעז יז ןֹוא ליה ַא ןיא ןַײרַא יז ןענַײז .טנפעעג ךַײלג ךעלטנייוועג ןעמ טָאה ."עניר
 ןיּב ךיא, :יז טרעפטנע ":עקשטעטלַא ,וטסיּב רעװ, :י ז ןגָאז .עקניטלַא ןַא ענייא טציז סע
 :רעסייק רעד ּפָא ךיז טפור "ןכַאמ ךיא ןעק טלעװ רעד ןיא רָאנ סָאװ ןוא הפשכמ ַא
 וטסנעק רשפא .גנַאל ןופ ױזַא ןיוש ןכוז רימ .טוג זיא ,ןפלעה זדנוא טסנעק וד ּבױא,
 ַא טרָאפ ןּכַאמ סע ןעק ךיא ,עי :יז טגָאז "!דניק ַא ןּבָאה ןלָאז רימ זַא ,ןפלעה זדנוא
 רָאנ .רעטכָאט ַא ןּבָאה ריא טעװ ,ןעלטנייװעג יװ ,םוחַא ןטַאנָאמ ןַײנ ןיא ןוא םײהַא
 ריא טלָאז ,ןרעװ ןרָאּבעג טעװ דניק יד יװ ךַײלג ןוא ,לײה ַא ןענעיָארטססױא טלָאז ריא
 ףלעװצ זיּב ןַײש עקיטכיל יד ןעזנָא טינ לָאז יז ,ןיהַא ןצעזנַײרַא ךַײלג ןוא ןעמענ ריא
 רעּבָא ,סַאג ןיא ןריפסורַא גָאט עלַא ריא ריא טנעק ןצפופ זיּב רָאי ףלעווצ ןופ ןוא .רָאי
 ןוא "ןיילַא טינ רָאנ ,ענירעסייק יד רעדָא רעסייק רעד ןטײלגַאּב ריא לָאז סע .טינ ןײלַא
 םורַא ןטַאנָאמ ןַײנ ןיא ןוא ,ןדירפוצ םיײהַא ןרָאפעגקעװַא ןענַײז יז .ןעשעג סָאד זיא ױזַא
 ײז טָאה הפשכמ יד יװ ױזַא ןָאטעג ןּבָאה יז .רעטכָאט ַא טימ טשטנעּבעג טָאג יז טָאה
 טָאה ןעמ ,רערעל ַא ריא וצ ןעמונעג ןעמ טָאה ,רעסערג סעּפע ןרָאװעג זיא יז ,ןסייהעג
 טגעלפ ,ןענרעל ריא טימ ןעמענ טגעלפ ןעמ ןעו .ןכַארּפש ענעדיישרַאפ ןענרעל ןעמונעג
 סָאװ ?ןשטנעמ סנױזַא סָאד זיא סָאװ :ןגערפ ןעמענ טגעלפ יז ,ןרעדנּוװרַאפ רעייז ךיז יז
 ןעװעג ריא לב זיא ץלַא ?רעמייּב סָאד זיא סָאװ ?רעסַאװ סָאד זיא סָאװ ?למיה סָאד זיא
 ,ןסיו ץלַא וטסעװ ,ןרעוװ רעסערג טסעװ וד, :ןגָאז ריא טגעלפ רערעל רעד ןוא ,רעדנּוװ ַא
 .".ָאד ץלַא זיא סע ,ןשטנעמ ָאד זיא סע ,טלעוװ ַא ָאד זיא סע

 רעסייק רעד ןוא ,לַאּב ןסיורג ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ,רָאי ףלעװצ יד קעװַא זיא סע
 טריסערעטניארַאפ ױזַא טינ ריא טָאה ךַאז ןייק .ןריצַאּפש רעטכָאט ןַײז טריפעגסױרַא טָאה
 :גיא ,םי םוצ ןריפ ריא לָאז רע ,רעטָאפ םַַײּב ןטעּב יז טגעלפ גָאט עלַא ןוא ,םי רעד יװ
 ,טּפַאכעג ךיז ןעמ טָאה ָאד .םי םוצ ןיײלַא קעװַא זיא ןוא טעבנגעגסױרַא ךיז יז טָאה לָאמ
 ןקיש ,ןכוז ריא ןעמונעג טָאה ןעמ .ןקָארשרעד רעײז ךיז ןעמ טָאה ,ָאטשינ זיא יז זַא
 רעד טָאה לָאמנײא .ןענופעג טינ ריא טָאה ןעמ ןוא טלעװ רעצנַאג רעד רעּביא ןשעּפעד
 טײטשרַאֿפ .םע וצ ןעמוק ןלָאז טלעװ רעד ףיוא ןשטנעמ עטסערג יד זַא ,טגָאזעגנָא רעסייק
 רע טגָאז ,םע וצ ןעמוקעג זיא ןעמ ןוא לעפַאּב סרעטייק םעד טרעהעג טָאה ןעמ זַא ,ךיז
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 ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיא רימ ַײּב ,קילגמוא ןַא ןפָארטעג טָאה רימ ַײּב יװ ױזַא :ייז וצ ױזַא
 ןּבלַאה ַא ּפָא ךיא ביג םענעי ,ןעניפעג וצ ריא ןָא ךיז טמענ סע רעװ זיא ,רעטכָאט ןַײמ

 :טגָאזעג ןוא ןעמונעגנָא רענייא ךיז טָאה .'יורפ ַא רַאפ רעטכָאט יד ןוא םענַײמ סנגייא

 ,ןכײצ סלַא גנור ַא םענַײז ןּבעגעג רעסייק רעד םע טָאה ".ןעניפעג יז לעװ ךיא ,טוג
 רעד לַײװ ,רעסייק ןופ חילש ַא זיא סָאד זַא ,ןסיו יז לָאז ,ןעניפעג יז רע טעװ רעמָאט

 ןסע וצ סָאװ ןעמונעגטימ ןוא גנור םעד ןעמונעגטימ טָאה רע .טנַאקַאּב ןעוועג זיא גנור

 רע זיא לָאמנייא ןענַאװ זיּב ,גנַאלנרָאי ןרָאפעג ןוא ןרָאפעג זיא רע .ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא
 ןטרָאד .לזניא ןַא וצ ןעמוקעג ןוא געװ ןופ ּפָארַא זיא ףיש יד ןוא ,ףיש ַא ףיוא ןרָאפעג
 .ץַאלַאּפ ןסױרג ַא ןעזרעד רע טָאה לָאמַאטימ .ןייג ןעמונעג ןוא ןעגנַאגעגּפָארַא רע זיא
 ןרָאװעג זיא ןוא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע ".רעהַא ןײגנַײרַא רָאג ףרַאד ןעמ, :רע טכַארט

 =יצ ןייא ןיא ןַײרַא טייג רע ,רעּבליז ןיא ןוא ךלָאג ןיא זיא רעמיצ רעדעי :ךיז רעסיוא

 זיא סע--קוק ַא רע טיג לָאמַאטימ .טצוּפַאּב זיא רעמיצ רעד רָאנ ,ָאטינ זיא רענייק--רעמ

 ַא סיװעג זיא ָאד, :רע טכַארט .טנַאװ ןפיוא סָאלש ַא טגנעה סע ןוא טנַאװ עטַאלג ַא
 טפור סע טשרע .ןָאט ּפַאלק ַא טריּבורּפעג ןוא ןעגנַאגעגוצ רע זיא ".ןייגוצ ףרַאד ןעמ ,ריט

 ּביוא, :יז טגָאז ".שטנעמ ַא, :רע טגָאז '?ןטרָאד זיא רעוו, :ריט ןרעטניה ןופ ענייא ּפָא ךיז
 =מוא ןיּב ךיא ,ןּבעל ןטימ רעכיז טינ טסניּב וד לַײװ ,ףױלטנַא ָאט ,שטנעמ ַא טסניּב וד

 ַא טּבעל ָאד ןפלעה ךָאנ ךיז טסנעק וד רָאנ ,ןפלעה טינ ןיוש ךיז ןעק ךיא ,ךעלקילג

 וטסיּב רע, :רע טגָאז ",ןּברק ַא וטסיּב ,טינ טספױלטנַא וד ּבױא ןוא ,תונּברק ןופ שטנעמ

 םוצ ןריצַאּפש לָאמַא קעװַא ןיּב ךיא .רעטכָאט ַא סרעסייק ַא ןיּב ךיא, :יז טרעפטנע "ןַאזַא
 רעסירג ַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ףיש ןופ ןוא גערּב םוצ ףיש ַא ןרָאפעגוצ זיא סע ןוא ,םי

 ,ףיש ןיא ןָאטעג ּפַאכ ַא רימ טָאה רע ןוא רַאמעינ טסייה רע .למיה ןזיּב ךיוה ,שטנעמ

 ןוא טרַאּפשרַאפ רימ רע טלַאה ױזַא ןוא ,לזניא ןפיוא רעהַא טכַארּבעג רימ טָאה רע ןוא

 ןעז ריד לעוװ ךיא ,טינ ךיז קערש, :ּפָא ךיז רע טפור "טײקיטכיל יד ןָא טינ עז ךיא
 רע .ןַײרַא זיא רַאמעינ רעד טשרע .טירט רע טרעה םעדניא '",ןענַאד ןופ ןעמענוצסױרַא

 טָאה רע זַא ,ןעװעג סיורג ױזַא זיא רע ,ןעזרעד םע טָאה רע יװ ןרָאװעג רעטױט ַא זיא

 ּבָאה ךיא ,ַאהַא; :רע טגָאז ,ןעזרעד םע טָאה רַאמעינ רעד יװ .ןעז םינּפ ןַײז טנעקעג טינ

 טצעזעג ךיז יז ןּבָאה "ןסַײּבוצ סעּפע ןלעוו רימ ,שיט םוצ ןצעז ךיז םוק !טוג ,טסַאג ַא

 ךַאמ ַא ןּבעגעג ,ענעשעק ןופ עלעכיט ַא ןעמונעגסױרַא טָאה רַאמעינ רעד ןוא שיט םִַײּב
 =וצ ןוא ןעקנַארטעג עטסעּב יד :בוט-לָּכמ לופ ןרָאװעג זיא ,שיט ןרעּביא עלעכיט ןטימ

 טָאה שטנעמ רעד ןוא ןעקנורטעג טָאה רַאמעינ רעד .ןעקנירט ןעמונעג ןּבָאה יז .ןסַײּב
 טרוּכישעג:ַײא ךיז טָאה רַאמעינ רעד ,ןרוּכישוצנַײא רַאמעינ םעד ידּכ ,שיט ןרעטנוא ןסָאגענ
 ,ןכוז קעװַא זיא ןוא שטנעמ רעד ןּביױהעגפיוא ךיז טָאה ,ןפָאלשעגנַײא זיא ןוא טױט זיּב
 ,טנעה יד ,סיפ יד ,ּפָאק יד רַאמעינ םעד טקַאהעגּפָארַא טָאה רע ;קַאה ַא ןענופעג רע טָאה
 קעװַא זיא רע .ןעלסילש ןענופעג טָאה ןוא סענעשעק יד ןכוזַאּב ןעמונעג םע טָאה רע ןוא

 ,ןסעזעג זיא רעטכָאט סרעסייק םעד ּוװ ריט ענעי ןסָאלשעגּפָא טָאה רע ;רעסעלש ןסילשּפָא

 טציא ןטױטעג םע ּבָאה ךיא יװ טסעז, :ןזיװעג ןוא רעמיצ ןופ טריפעגסױרַא ריא טָאה רע

 ,סטוג עצנַאג סָאד ןקַאּפ ןעמונעג ןּבָאה יײז ןוא "טינ ארומ ןייק םענייק רַאפ רימ ןּבָאה
 רעּבליז ןוא דלָאג טימ ןפיש עכעלטע טקַאּפעגנעמַאזוצ ןּבָאה ייז ,ןעוועג זיא ןטרָאד סָאװ
 ןרָאװעג זיא ,רעסייק םוצ ןעמוקעג ןענַײז יז ןעו .םײהַא םולשּב ןרָאפעגקעװַא ןענַײז ןוא

 טָאה ןעמ ,רעטכָאט ןַײז דובּכל לַאֹּב ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה רעסייק רעד ,החמש עסיורג ַא

 .ךעלקילג ןּבעל ייז ןוא הנותח ַא טכַאמעג

 ('ה רענליוװ ,זדָארּבדָאּפ) 915 'נ 'ווניא
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 ײז ןענַײז .רעטכָאט ַא טימ ןוז ַא טַאהעג רע טָאה ,רעסייק ַא ןעװעג זיא לָאמַא
 ןעשזדנָאלּב וצ ןּבױהעגנָא יז ןּבָאה סגעווקירוצ ףיוא ,עינַאװָאלָאּפ ַא ףיוא ןרָאפעג לָאמַא
 יד טוָאלעגרעּביא טָאה ןוז סגיניק םעד .ןרָאפ וצ םײהַא געװ םעד טסּוװעג טשינ ןוא
 ןענַײז רעטסעװש יד טימ ןיילַא רע ןוא ,דלַאװ ןטימניא טרָא ןייא ףיוא טפַאשרעניד עצנַאג
 .ץַאלַאּפ ַא ךיז רַאפ ןעזרעד יז ןּבָאה קידנעייג ױזַא .ןַײרַא דלַאװ ןיא רעפיט ןעגנַאגעג
 :עניא ןַײרַא זיא ןײלַא רע ןוא ןסיורד ןיִא טזָאלעגרעּביא רעטסעװש יד טָאה רעדורּב רעד
 .טלעטשעגנָא שיט ןגנַאל ַא ןעזרעד רע טָאה ּבוטש עטשרע יד ןיא קידנעמוקנַײרַא .קינײװ
 ,ןכַאז ערעַײט ענעדיישרַאפ ןעגנעה ןעזעג רע טָאה ּבוטש עטײװצ יד ןיא ;בוטילּכ טימ
 ,ןטנַאילירּב ,דלָאג ליפ דרע'רד ףיוא ןגיל ןעזעג רע טָאה ּבוטש עטירד יד ןיא !;םישוּבלמ
 ןעזעג רע טָאה ּבוטש עטרעפ יד ןיא ;ןכַאז ערעַײט ענעדישרַאפ ךָאנ ןוא ןטנעמיד
 ךיוא ,ןשטנעמ ןופ סרעּפרעק ,ןשטנעמ ןופ ּפעק ,םישוּבלמ עטקיטולּברַאפ דרע'רד ףיוא ןגיל
 טמיורעגוצ רעײז ןעװעג זיא ּבוטש עטפניפ יד ןיא ;ןדרעװש ,ןסקיּב ןעגנעה ןעזעג רע טָאה
 ?רַאפ טָאה ןוז סגינעק םעד .ןענַאטשעג טשינ טרָאד זיא לטעּב ןדלָאג ןייא יװ רעמ ןוא
 ןוא רעטסעװש יד וצ סױרַא זיא רע .סרעּבױר ןופ ץַאלַאּפ ַא ןַײז זומ ָאד זַא ,ןענַאטש
 ןוא ,'ןיוש ךיא ּבָאה ריד רַאפ טרָא ןַא ,רעטסעװש ערעַײט ןַײמ ,םוק, :טגָאזעג ריא וצ
 ןוא ,ןענַאטשעג זיא לטעּב ענעדלָאג סָאד ּוװ ,ּבוטש עטפניפ יד ןיא טריפעגנַײרַא יז טָאה
 ןַײרַא דלַאװ ןיא רעטַײװ קעװַא רע זיא ןײלַא

 יו ךיז ןענַײז ןוא רעּבױר יד ןעמוקעגנָא ןענַײז ,ןעגנַאגעגקעװַא רָאנ זיא רע יװ
 ןַײרַא זיא רערעײז רעטסטלע רעד ךיוא ,ןַײרַא רעמיצ ןיא ךיז וצ ןַײרַא רעדעי קידנעטש
 ןגיל ךיז רַאפ ןעזרעד טָאה רע ןעװ ,ןרָאװעג טניוטשרעד זיא רע .ּבוטש עטפניפ ןַײז ןיא
 טָאה רעטכָאט סרעסייק םעד .טגערפעג יז רע טָאה "ןַײרַא ָאד וטסמוק יװ, .טייהנייש ַאזַא
 רעד זַא ןוא ןרָאװעג טעשזדנַאלּברַאפ ןענַײז ייז ױזַא יװ ,השעמ עצנַאג יד טלייצרעד םיא
 ?ורּב ןַײד ןַײז זומ לגיופ רעניילק ןייק טשינ, .טריפעגנַײרַא ָאד יז טָאה רעריא רעדורּכ
 ןַײד ןסיײהעג טלָאװ ךיא ;ױזַא ןסיוו ַײז ,ָאזלַא, ,טרעפטנעעג רעטסטלע רעד טָאה ,"רעד
 רעד ןעװ ןוא .ריד ּבילֹוצ ןָאט טשינ סָאד לעװ ךיא רָאנ ,ןעמענּפָארַא ּפָאק םעד רעדורּב
 רעד .'ּבייל ַא ןופ ךלימ טסליװ וד זַא ,ןגָאז םיא וטסלָאז ,ןעמוק ריד וצ טעװ רעדורּב
 ביל רעד םיא טעװ ,בײל ַא וצ ןייג טעװ רע ןעװ זַא ,טימרעד טניימעג טָאה רעטסטלע
 .קעװַא זיא סרעּבױר יד ןופ גיניק רעד ןוא ,טרעפטנעעג רעטסעוװש יד טָאה ,יטוג, ,ןסַײרעצ
 =ַײט ,ךיז וטסריּפש יװ, :טגערפעג יז ןוא רעדורּב רעד ןעמוקעגנָא זיא םורַא טַײצ ַא ןיא
 ,ַּבייֵל ַא ןופ ךלימ טלָאװעג טלָאװ ךיא, ,טרעפטנעעג יז טָאה ,'טוג טשינ, "!רעטסעװש ערע
 ריא ןופ זיא ןוא עלעגירק ַא ןעמונעג טָאה ןוא טרעפטנעעג רעדורּב רעד טָאה ,"טוג,
 ןופ ךלימ סָאד ןעמ טמענ ּוװ ,טרעלקעג ךיז רע טָאה דלַאװ ןיא יױװַא קידנעייג .קעװַא
 ,ןוט וצ טלעװ רעד ןיא ץלַא רעטסעװש יד רַאפ ןעװעג טיירג רעּבָא זיא רע ;?ּבײל ַא
 עדײרעטלע ןַײז סָאװ ,ורעפַײּפ ַא ךיז ַײּב טָאה רע זַא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה דלַאּב
 ןַײז טסעװ וד זַא; :רעטרעװ ענַײז ןָא טנָאמרעד ךיז ךיוא ןוא טזָאלעגרעּביא םיא טָאה/

 ?סױרַא טָאה ,טרעלקעג גנַאל טשינ טָאה רע .ןפלעה ורעפַײפ סָאד ריד טעװ ,טױנ ַא ןיא

 וצ ןעמוקעג זיא ןגױּב ןופ לַײּפ ַא יװ ױזַא .ףַײפ ַא ןּבעגעג ןוא ורעפַײפ סָאד ןעמונעג

 ןופ ךלימ גנַאלרַאפ ךיא, "?וטסגנַאלרַאפ סָאװ ,ךלמה ינודא, :טגערפעג ןֹוא שרעה ַא ןפיול

 רַאפ ןוא טונימ רָאּפ ןיק טרעיודעג טשינ טָאה'ס .טרעפטנעעג רעדורּב רעד טָאה ,'ּבייל ַא

 טָאה רעדורּב רעד .ּבײל ַא ןופ ךלימ טימ עלעגירק ַא ןענַאטשעג זיא ןוז סגיניק םעד



 תוישס עמ :רצ דנּוװ 104

 עטשרע יד ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא רע ןעוו .ןַײרַא ץַאלַאּפ ןיא ןגָארטעגקעװַא עלעגירק סָאד

 ,דרעװש ַא ןעמונעג טָאה רע .רעּבױר עכעלטע שיט םִַַײּב ןּפָאלש ןפָארטעג רע טָאה ,ּבוטש

 רע טָאה ךָאנרעד .ןַײרַא רעלעק ןיא ןפרָאװעגנַײרַא יז ןוא ּפעק יד טלַאהעגּפָא עלַא ייז
 יד ןופ גיניק רֶעד ןעוו .קעװַא רעדיוװ זיא ןֹוא רעטסעוװש יד וצ ןגָארטעגנַײרַא עלעגירק'ס

 ריא ןוא רעטסעװש יד וצ ןַײרַא רע זיא ,ןעמוקעג רעדיװ םורַא טַײצ ַא ןיא זיא סרעּביױר
 .ןיאְי טרעפטנעעג רעטסעװש יד טָאה ,'ָאי, .ּבײל ַא ןופ ךלימ ןיוש טָאה יז יצ טגערפעג

 . ,'רעדורּב ןַײד ןַײז סָאד זומ ןַאמ:הרבה רעניילק ןייק טשינ ,ָאהָא, ,ךלימ יד ןזיוועג םיא

 ,ןעמוק טעװ רענַײד רעדורּב רעד זַא ,ָאזלַא, .טגָאזעג סרעּבױר יד ןופ גיניק רעד טָאה
 ךיד לָאז רע ,ריד ַײּב ןציז ןסײה םיא ןוא רעגניפ עּבָארג ייװצ יד ןדניּבוצ םיא וטסלָאז

 סעּפע סָאװרַאפ ןגערפ ךיד רע טעװ רעמָאט .קנַארק ןכַאמ ךיז טסלָאז וד לַײװעּב ,ןטיה

 רַאפ הלוגס ַא זיא סָאד זַא ,ןגָאז םיא וטסלָאז ?רעגניפ עּבָארג ייוצ יד וצ םיא וטסדניּב
 ןוא "ןענעגרהרעד ךיד ךיא לעװ ,ןוט ױזַא טשינ וטסעװ רעמָאט .סגעוורעטנוא ןקנַארק ַא
 . -קעװַא ריא ןופ רעּבױר יד ןופ רעטסטלע רעד זיא רעטרעוװ יד טימ

 ריא ןיא ןעמוקעגנָא זיא רעריא רעדורּב רעד ןוא ,טרעױדעג גנַאל טשינ טָאה'ס
 ,"קנַארק ןיּב ךיא, ,טרעפטנעעג רעטסעװש יד טָאה ,'טוג טשינ. !טכַאמ יז סָאװ טגערפעג

 ,ןסייהעג ריא טָאה רעּבױר רעד יו קידנגָאז רעגניפ עּבָארג יײװצ יד ןדנוּבעגוצ םיא ןוא
 ײרשעג ןוא ַײרעשטיװקעג ךעלקערש ַא טימ .,ןּבילּברַאפ רעטסעװש יד ַײּב זיא רע ןוא

 ,ָאד ןיוש טסיּב, :טגָאזעג ױזַא ןוא רעמיצ ןיא רעטסעווש יד וצ ןַײרַא רעּבױר רעד זיא

 טוט ןייק, .'טיוט ַא סא ריד ּבַײלק טצעי ,ונ .ץענ רעזדנוא ןיא ןַײרַא טסיּב ,עלעגייפ

 טלָאז רעירפ רָאנ; ,טרעפטנעעג ןוז סגיניק רעד טָאה ,'דישרעטנוא ןייק טשינ רימ זיא

 יז ;"יױדיװ ןגָאזּפָא ןענָאק לָאז ךיא ידּכ דלַאװ ןיא םיוּב ַא ףױא ןצעזפיױרַא ךימ ריא
 טָאה רע ןעװ .םיֹוּב ןכױה ַא ףיא טצעזעגפױרַא םיא ןוא ןָאטעג ּבילוצ סָאד םיא ןּבָאה

 ,ורעפַײּפ סָאד טלּבַארגעגסױרַא רעגניפ טשער יד טימ רע טָאה ,ךייה רעד ןיא ןענופעג ךיז

 עקיטסַאה ַײרד ןּבעגעג רֹע טָאה ,םיא וצ טיירדעגסיוא ךיז ןּבָאה רעּבױר יד רעדייא ןוא

 טלעװ עצנַאג יד ןופ תויח ינימ עלַא ןפיול וצ ןעמוקעג ןענַײז קילּבנגױא ןייא ןיא .,ףַײפ

 עלַא יד לָאז'מ זַא ,גנַאלרַאפ ךיא, "?גנַאלרַאפ ןַײד זיא סָאװ ,ךלמה ינודַא, :טגערפעג ןוא

 רעּבױר יד .'רעגניפ ייווצ יד ןדניּכפיוא ןוא םיוּב ןופ ןעמענּפָארַא ךימ ,ןסיײרעצ רעּביױר

 :ייו תויח יד ןוא ,טליפרע ןעגנַאלרַאפ ענַײז ןוא רעקיטש ףיוא ןסירעצ ןרָאװעג ןענַײז

 עּביל, :טגָאזעג ױזַא ריא וצ ןוא רעטסעװש יד וצ ןַײרַא רע זיא רעהכַאנ .קעװַא ןענ

 זַא ,טסּוװעג טשינ ּבָאה ךיא רָאנ ,טליפרע ןעגנַאלרַאפ ענַײד עלַא ּבָאה ךיא ,רעטסעװש

 ןיק .רעּביא טנײלַא ָאד ךיד ךיא זָאל ,ױזַא ָאי זיא'ס זַא .טײקשלַאפ טימ זיא ץלַא סָאד

 יג ךיז טָאה רע .ןַײרַא טלעװ יד ןיא ןייג לעוו ךיא ןוא ָאד טשינ ןיוש וטסָאה רעּבױר
 טָאטש ןייא ןופ טרעדנַאװעג רע טָאה ױזַא .קעװַא ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא טנגעז

 רע טָאה ,ןעמוקעג ןיא רע ּוװ ןוא ,לדיפ ַא טפיוקעג ךיז טָאה רע .ןַײרַא עטייווצ יד ןיא

 א ןליּפש טצעזעגקעװַא ךיז
 ןוא עמשטערק ַא ןיא ןַײרַא ויא רע .ןַײרַא טָאטש ַא ןיא ןעמוקעג רע זיא ?ָאמנייא

 םיא וצ וצ רע זיא ,ןעזרעד סָאד טָאה רע יװ ,רעמשטערק רעד ,ןליּפש טצעזעגקעװַא ךיז

 ןַײמ טימ ךָאד ליּפש ךיא ,ךַײא טימ ךיז טוט סָאװ, :ןטעּבעג ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא
 גָאט עלַא סָאװ ,ּפעק ףלעװצ טימ גנַאלש ַא ָאד זיא'ס !ןּברוח ַאזַא טָאטש ןיא זיא'ס !ןּצעל

 ײײק םעד ףיא לרוג רעד ןלַאפעג זיא טנַײה ףיוא ןוא ,שטנעמ ַא ןלעטשוצ םיא ןעמ זומ

 ןעמ טָאה סָאד .םענייק ךָאנ טינ טגערפ רע וַא ,טרעפטנעעג טָאה רע *,רעטכָאט סרעס

 *עג טָאה רע .גנַאלש ןרַאפ ןלעטשוצ םיא ןסָאלשַאּב טָאה'מ ןוא רעסייק םוצ ןגָארטרעד
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 טַײצ יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ןוא ןָאטעג ױזַא טָאה ןעמ ,שטנעמ םענעסּפִיג ַא ןכַאמ ןסייה

 ןשטנעמ םענעסּפיג םעד ןלעטש ןסיהעג טשרעוצ רע טָאה גנַאלש ןרַאפ ךיז ןלעטש וצ

 טַײל עסיורג עלַא טלעטשעג ךיז ןּבָאה םיא ךָאנ ,טלעטשעגרעדינַא ךיז רע טָאה רעהכַאנ

 ןפרַאװ וצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה גנַאלש רעד .טונימ יד ןעמוקעג זיא'ס .שארּב רעסייק ןטימ

 דלַאּב ןיוש טָאה רע ויּב ,ןטַײז עלַא ןיפ ןסירעג םיא טָאה רע ,שטנעמ םענעסּפיג ןפיוא

 ןּבעגעג ןוז סרעסייק סעד טָאה ָאד רָאנ .ןוז סרעסייק םעד ה"ד ,רעלדיפ םעד ַײּב ןטלַאהעג

 ןפיול וצ ןעמוקעג ןענַײז דלַאּב .הֵעיִקּת ַא טכַאמעג ןוא ורעפַײּפ סָאד לענש סױרַא ּפַאכ ַא

 ,גנַאלרַאפ ךיא, "ןוטסגנַאלרַאפ סָאװ ,ךלמה ינודא, :טגערפעג ןוא טלעװ רעד ןופ תויח עלַא

 ןַײז ןּבָאה תויח יד '.ןזָאלרעּביא רימ ּפעק ףלעװצ יד ןוא ןסַײרעצ גנַאלש םעד לָאז'מ זַא

 ,ןױשרַאּפ ַאזַא ךיז רַאפ ןעזרעד טָאה גינעק רעד זַא .קעװַא ןענַײז ןוא טליפרע גנַאלרַאפ

 ,ןשטנעמ טימ טָאטש עצנַאג ַא ךיוא רָאנ ,רעטכָאט יד זױלּב טינ טעטערעג םיא טָאה טָאװ

 טָאה ,רעירפ רָאנ ,ןענַאטשַאּב םעד ףיוא זיא רע .םעדייא ןַא רַאפ טנַאה ןַײז ןטעּבעג רע טָאה

 שטָאק ַא טנַאּפשעג טָאה'מ .טכַאמ יז סָאװ ןעז רעטסעװש ןַײז וצ ןרָאפ רע זומ ,טגָאזעג רע

 וצ קידנעמוקניהַא .ןרָאפעגקעװַא ןיא רע ןוא רענידַאּב ייווצ ןּבעגעגטימ םיא ,דרעפ טימ

 דלַאװ ןיא ןּבָארגַאּב ,טנײװַאּב יז טָאה רע .טױט ןּפָארטעג ןיוש יז רע טָאה רעטסעוװש .יד

 ,ןרָאפעג םייהַא קירוצ זיא ןוא

 זַא ,ורעפַײּפ סָאד קעװַא זדנוא ּביג וד; :רענידַאּב ןייא םיא טגָאז סגעווקירוצ ףיוא .

 יז ןּבָאה ,ןּבעגקעװַא טלָאװעג טינ ורעפַײפ סָאד ייז טָאה רע ".ןטייט ךיד רימ ןלעװ טינ

 טָאה ,םײהַא ןעמוקעג זיא רענידַאּב רעד ןעוו .ןפרָאװעגסױרַא םיא ןוא ןעמונעגיצ םיא סע

 ,גנַאלש םעד ןסַײרעצ ןסיהעג טָאה סָאװ ,רעד סָאד זיא רע זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז רע

 טָאה ןעמ ןוא .ורעפַײפ סָאד ןויועג טָאה רע לֵַײװעּב ,טּבױלגעג םיא טָאה רעסייק רעד
 =סגיניק רעתמא רעד ןעמוקעגנָא זיא .לַײװרעד ,טַײצכָאה ַא וצ ןטיירג וצ ןּבױהעגנָא ךיז

 םעד טימ ןּבָאה וצ הנותח ןיוש ךיז טיירג רענייא זַא ,טסּוװרעד ךיז טָאה רע זַא ..ןוז

 ױּו ,השעמ עצנַאג יד טלײצרעד םיא ןוא רעסייק םוצ ןַײרַא רע זיא ,רעטכָאט סרעסייק

 ,ןּביױלג טלָאװעג טינ םיא טָאה רעּבָא רעסייק רעד .ווזַאא ןפרָאװעגסױזַא םיא ןּבָאה ייז ױזַא

 =ץגּפָא ךיז טָאה ,ױזַא ָאי זיא'ס בוא, .ורעפַײפ סָאד ןוַײװ ןסייהעג םיא טָאה רע לַײװעּב

 רעד .'גנַאלש םעד ןופ ּפעק ףלעװצ יד ןזַײװ רענעי עשזלָאז ָאט, ,ןוז:סרעסייק םעד ןפור

 =עג רענידַאּב םעד טָאה'מ טַאהעג טינ גנַאלש ןופ ּפעק ףלעװצ יד עקַאט טָאה רענידַאּב

 ,טַאהעג הנותח לזמ טימ טָאה ןוז סרעסייק םעד ןוא ןעגנַאה

 (עשרַאװ)
 4.013 'נ 'װניא

 בנג רעגולק רעד 3

 ענעדיײשרַאפ ןטעּברַאפ רע טָאה .הדועס עסיױורג ַא טכַאמעג לָאמַא טָאה רעזייק ַא
 דלַאּב .ןצנַאט וצ ןּבױהעג:ָא ןעמ טָאה ךָאנרעד ןוא ,ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג טָאה'מ ,טסעג
 =יד רעד טָאה .שיט ןופ רעכעּב רעטסרעַײט רעד טלעפיס זַא ,טקרעמַאּב רעזייק רעד טָאה
 ןעװעג עידומ טָאה רעזייק רעד ,ןצנַאט וצ ןרעהפיוא לָאז'מ ,שיט ןיא ּפַאלק ַא ןּבעגעג רענ
 ןַא ןופ השורי ַא זיא סָאד ,רעכעּב רענעדלָאג רעד טלעפ'ס זַא םעדכָאנ :םלוע םעד
 *וצ זיא'מ ,טסעג יד ןטעּבעגרעּביא טָאהימ ןוא ,ּברעה ַא טימ טצירקעגסיוא ,ןדייז-רעטלע

 =רעדינַא ךיז רע טָאה ,טכװַאּב'מ זַא ,ןעזעג טָאה בנג רעד יװ ,ןכוזַאּב ןדעי ןעגנַאגעג
 ןפרָאװעגנַײרַא לַײװרעד רע טָאה ,ןעמוקעגוצ םע וצ זיא'מ זיּב .חלג ַא ןּבעל טלעטשעג
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 רעדעי לַײװ ,טכוזַאּב טשינ ןעמ טָאה חלג םעד .ןַײרַא ענעשעק ס'חלג ןיא רעכעּב םעד
 קירוצ בנג רעד טָאה ןכװַאּב ןכָאנ .טעבנגעג טינ טָאה'ר זַא ,טגַײצרעּביא ןעוועג זיא
 םעד .ןעגנַאגעג םײהַא ן'טימ ךיז זיא ןוא ענעשעק ס'חלג ןופ רעכעּב םעד ןעמונעגסױרַא
 ןגעלעג ןָארעד יױזַא טינ ןיוש םע זיא'ס .ןעוװעג דנלַאפפיוא רעייז רעּבָא סָאד זיא רעזייק

 ,לַאּבַא טכַאמעג רע טָאה ?ָאד רע טוט סָאװ .בנג ןגולק םעד ןּפַאטרעד וצ יװ רעכעּב ןיא
 ענעדלָאג יד ןּבײהפיא טע'ס רעװ ןוא ךעלדנער עגָאלדָאּפ יד ףיוא ןטישסיוא טזָאלעג
 ,ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז טסעג יד יװ .בנג רעד זיא רעד זַא ,ןסיו רע טעװ ,ךעלדנער
 =ַעגנָא ךיז רע טָאה ,ךעלדנער יד ןעזרעד טָאה'ר יװ -- ןעועג טעכיוא בנג רעד ךָאד זיא
 וצ ךעלדנער עלַא טּפעלקעגוצ ךיז ןּבָאה ןצנַאט תעשּב ןוא עלָאמס טימ ןליוז יד טרימש
 רעדיוו ןוא ךיש ערעדנַא רָאּפ ַא ןוטרעּביא ךיז ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא ךָאנרעד ,ןליוז יד
 רעד זיא .זיא בנג רעד רעװ ןרָאװעג רָאװעג טינ רעטַײװ זיא רעזייק רעד ,ללּכה .טצנַאטעג
 טסעג ַײד ּוװ ּבוטש ַא ָאד זיא ןלַאז:ץנַאט יד ןּבעל .האצמה רעדנַא ןַא ףיוא ןלַאפעג רעזייק
 טימ יד ףיױא ןוא טערּב ַא טגײלעגרעדינַא רע טָאה ןטרָאד .ןצנַאט ןכָאנ ןליקנָא ךיז ןעייג

 טַײז ןייא סע טָאה ,טערּב ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא'מ וַא ןוא ,דלָאג עלעטסעק ַא טערּב
 ,דלַאװג ַא טכַאמעג רע טָאה ,ןַײרַא רעלעק ַא ןיא ןלַאפעגנַײרַא זיא'מ ןוא טעװישזַאװרעּביא
 .ןַײרַא רעלעק ןיא ןלַאפעגנַײרַא עלַא ייז ןענעז ,לַאז=ץנַאט ןופ ןשטנעמ ןפָאלעגנַײרַא ןענַײז
 זיא'מ וַא ,טרעהרעד טָאה רעזײק רעד יװ .טלעג'ס ןטלַאהַאּב לַײװרעד טָאה בנג רעד
 !?הבנג ןיא ןַײז דשוח ןײג רע סעװ ןעמעװ רָאנ--ןעמוקעגוצ לענש רע זיא ,ןלַאפעגנַײרַא
 ,זיא בנג רעד ּוװ טסּוװעג טינ שירפ רע טָאה ױזַא ?ןכוזַאּב ןדעי ןייג טינ ךָאד טעימ

 .רצוא ןסירג ַא טױּבעגפיוא ךיז טָאה רעזיק רעד ,טַײצ ַא ןעגנַאגעגקעװַא זיא'ס
 בנג רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה .טלעג ץטלעפ'ס וַא ,ןעועג רעזייק רעד טָאה דלַאּב
 ַא רצוא םעד םורַא ןכַאמ וצ ןלױפַאּב רע טָאה ,ריטרעטניה ַא ךווד ןַײרַא ךיז טּפַאכ
 ןײג טעװ סָאװ ,בנג רעד ידּכ ,עלָאמס ןסיגנַײרַא ןַײרַא ּבורג ןיא ןוא ,ּבורג ןסיורג
 ףתוש םעד .ףּתוש ַא ךָאנ ןעמונעגטימ ךיז טָאה רעּבָא ּבנג רעד ,ןלַאפנַײרַא לָאז ןענעבנג
 ףּּתֹוש רעד יװ .סנטַײװרעדנופ ןענַאטשעג רע זיא ןײלַא ןוא ,סיורעירפ טקישעג רע טָאה

 .ודלַאה ןויּב ןַײרַא עלָאמס יד ןיא ןלַאפעגנַײרַא רע זיא ,רצוא םוצ טנעָאנ ןעמוקעגוצ זיא
 םעד טײרדעגסיױא טָאה'ר יװ ",רימ וצ ּפָאק ןטימ סױא ךיד ַײרד, :בנג רעד םיא וצ טגָאז

 ּפָאק םעד .ּפָאק םעד ףּתוש םעד טקַאהעגּפָא ןוא דרעװש ַא ןגױצעגסױרַא רע טָאה ּפָאק
 ןפיוא .זייא ביג רעד רעװ ןענעקרעד טינ לָאז'מ ידּכ ןּבָארגַאּב ןוא ןעמונעגטימ רע טָאה

 ןיא טגיל שטנ;מ ַא יװ רע טעז ,רצוא םעד ןרילָארטנָאק רעזייק רעד טמוק גָאט ןטייווצ
 ,ןעמונעגסױרַא ןטָאה'מ יװ לַײװרעד ,בנג םעד טָאה'ר זַא ,רעכיז ןעוועג רע זיא--עלָאמס יד
 ןעגנעהפיוא טזָאלעג שטנעמ םעד רע טָאה .ּפָאק ַא ןָא זיא'ר זַא ,ןעזעג ךָאד רע טָאה

 -ַאֹּב ,שטנעמ םעד ןופ ּפָאק םעד ןעגנערּב טעוװ'ס רעװ, :ןפורעגסיוא ןוא טָאטש ןטימ ןיא
 ןדליג טנזיוט טמוק

 ןיָאפעג ןוא רעגערטרעסַאװ ַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה'ר ,בנג רעד ןעגנַאגעג זיא

 רע ויא .ףּתוש םענעגנַאהעגפיוא ןכרוד טרָאפ ןוא ױזַא רע טרָאפ .רעסַאװ ןגָאװ ַא טימ
 רעד ןעגנַאגעגוצ זיא ,ןײגפױרַא טנעקעג טינ טָאה דרעפ'ס ןוא ןַײרַא גרַאּב ןיא ןרָאפעג
 רענלעז רעד יװ ,ןגָאװ םעד ןּפוטשרעטנוא ןפלעה ,ןטױט םעד ןטיהעג טָאה סָאװ ,רענלעז
 טימ ןּפָאלטנַא ןוא ןטיוט םעד טעבנגעגּפָארַא לַײװרעד בנג רעד טָאה ,טּפוטשעגרעטנוא טָאה
 ףיוא טרעדנּוװרַאפ רָאג ן'סע טָאה ,ןרָאװעג רָאװעג סָאד זיא רעזייק רעד .ןּבָארגַאּב ןוא םיא
 ןעמוק ךיז טעװ בנג רעד וַא, :דנַאל ןצנַאג ןיא ןפורסיוא טזָאלעג רע טָאה .טפַאשגולק ןַײז
 טקישעצ טעכיוא סָאד טָאה'ר "ּבַײװ ַא רַאפ רעטכָאט ןַײז ןּבעג ץרע טעװ ,ןדלעמ ןײלַא
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 ךָאד רע זיא ,טרעהרעד סָאד טָאה בנג רעד יװ .המיתח ןַײז ןּבעגעגפױרַא ןוא ךעלטפירש
 וַא ,ןדלעמ ךיז רעזיק םוצ ןעמוקעג רע זיא ,ןוט טשינרָאג םע טעימ זַא ,ןעוועג רעכיז
 רעד טרעפטנע "הבנג ןייא ךָאנ רימ זַײװַאּב, :רעזייק רעד טגָאז .בנג רעד סָאד זיא רע
 ,שיט ןפיוא דלָאג טגיײלעגרעדינַא רעזייק רעד טָאה .'ייווצ וליפַא ןזַײװַאּב ךַײא לע'כ, :בנג
 וַא ,סָאװ קעשָארּפ ןימ ַאזַא טישעגסיוא רע טָאה שיט םעד םורַא עגָאלדָאּפ יד ףיוא ןוא
 ,-עזײק רעד טגָאז ,"טעדניצַא .ךיש יד ןופ סעװשעדָאּפ יד ּפָארַא ןלַאפ ףױרַא טערטימ
 ,ללּכה .'בנג רעד זיא יס רעװ ןסיװ טינ לָאזמ ןוא דלָאג'ס ןעמענּפָארַא טסלָאז ,ץנוק ַא זַײװ
 רע טָאה ךָאנרעד ,ןַײרַא בטש עטייװצ יד ןיא רעזייק םעד ןייג םדוק ןסייהעג טָאה רעד
 :ּפָארַא ,שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא'ר ;םלוע םעד טרעפעלשעגנַײא ,קנַארטעג-ףָאלש ןעמונעג
 =ץגנָא ןוא קעשָארּפ םעד דרע'רד ןופ ןעמונעגנעמַאזוצ רע טָאה ךָאנרעד ,טלעג'ס ןעמונעג
 =טעדָאּפ יד ןלַאפעגּפָארַא םענייא ןדעי זיא ,ןפָאלשעג ןענעז סָאװ ,עלַא ןליוז יד טרימש
 זַא ,רעזיק רעד טעז .רעזייק םעד ןַײרַא רע טפור ,טקעװעגפיוא ךיז ןּבָאה יז ןעװ .סעוו
 בנג רעד רעװ טסּוװעג טשינ רעדיװ ןעמ טָאה .סעװשעדָאּפ יד ןלַאפעגּפָארַא זיא ןדעי
 ביג; ,רעזײק רעד טגָאזעג םיא וצ טָאה ,'שטנעמ רעגולק ַאוַא ָאי טסיּב וד זַא, -- .זיא
 "בַײװ ַא רַאפ רעטכָאט ןַײמ ריד ךיא

 ('ה רעג-עּבמעל ,קינָאס)
 : 57,451 'נ 'װוניא

 רערורּב רעמערָא רעד ןוא רעכייר רעד 4

 הש עמ עטשיע

 ףַאמערָא ןַא רעטײװצ רעד ןוא רשוע ןַא רענייא ,רעדירּב ייווצ ןעוועג ןענעז'ס

 זיא ,ןַײרַא טנַאה יד ןיא ןעמונעג טָאה'ר סָאװ ,לזמ-רּב רעסיורג ַא ןעוועג זיא רשוע רעד

 טנַאה יד ןיא ןעמונעג טָאה'ר סָאװ ,ונילע=אל רעדורּב רעד ןוא ;דלָאג ןרָאװעג סיורעד

 רעד .החלצה ןײק טַאהעג טשינ טושּפ טָאה'ר ,לזממילש:םילש ןעגנַאגעג םע זיא ,ןַײרַא

 םַע טָאה רשוע רעד .ןפלעהסיורַא ןלָאז רע ,רשוע םוצ ןעמוק טגעלפ רעדורּב רעמערָא

 ןּבעגעג לָאמ עכעלטע ן'רע טָאה םדוק .טנָאקעג רָאנ טָאה'ר סָאװ טימ טציטשעג דימּת

 רעּבָא ן'טָאה קילג'ס -- לטפעשעג לקיטש ַא טכַאמעג ן'רע טָאה ךָאנרעד ,ןדליג עכעלטע

 סָאד ,ןעועג טָאה רשוע רעד יװ .ןַאמערָא ןַא ןּבילּבעג ץלַא זיא'ר ןוא טליּפשעג טשינ

 ןוא ךיז וצ ןפורעגנַײרַא לָאמַא ן'רע טָאה ,טפעשעג םוש ןייק ַײּב החלצה ןייק טשינ טָאהיר

 ןײק טשינ טסָאה וד עז'כ ,ןסיװ טסלָאז ,רעדורּב רעּביל ןַײמ ,רָאנ רעה, :טגָאזעג םע

 ַא !ַאמ .'לרעוװעניפ ַא קיטשרענָאד ןדעי ,טלַאהעגײכָאװ םויהמ ןּבעג ריד ךעלע' ,החלצה

 טָאג 'יא טּבױלעג ,רעדורּב רעמערָא רעד ךיז טכַארט ,לרעװעניפ ַא זיא לרעוועניפ

 ,לרעװעניפ ןַײז ךָאנ קיטשרענָאד ןדעי ןעמוקעג ךיז 'יא רעדורּב רעד ,ללּכה .םעד רַאפ

 םישדח רָאּפ ַא ךָאנ ,ןּברָאטשעג זיא ּבַײװ סרשוע םעד ,טַײצ ַא ןעגנַאגעגקעװַא זיא'ס

 =רעװעניפ יד ךָאנ ןעמוקעג ץלַא זיא רעדורּב רעד ןוא ,טַאהעג הנותח לָאמַא ךָאנ רע טָאה

 ןּבעג וצ םע ריד גוט סָאװ ,ןַאמ ןַײמ ,רָאנ רעה, :ּבַײװ'ס רשוע םוצ טגָאז לָאמַא .ךעל

 ּביג ןוא עצנָאשז ַא רַאפ םע ןַאמ ,ןַײרַא ףיה ןיא ריד וצ םע םענ רעמַא !ךעלרעוועניפ

 ,טלעג םעד רַאפ יוג ַא ןטלַאה וצ יו רעסעּב ץלַא -- שדוח ַא שינייר טרעדנוה ענַײז םע

 יַאּב ַא ריד ַײּב ןּבָאה טעװ רע .ןַײז טוג םע רַאפ טע'ס יא ,ןַײז טוג ריד רַאפ טע'ס יא

 רעדורּב ןַײד סָאד ,ןדירפוצ ןַײז טסע' וד ןוא ,רכש םענייש ַא ןעמענ ןוא גנוקיטפעש
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 =ֹעג טָאה'ר ,ןלעפעג ליֹוו הצע יד זיא רשוע םעד .תובדנ ןייק טשינ ףרַאד ןוא טעּברַא
 טגָאז ,טלעג ןכָאנ גָאטשרענָאד ןעמוקעג זיא רעדורּב רעד יוװ .טכערעג זיא ּבַײװ'ס זַא ,ןעז

 ךָאװעטּפיא ןופ רָאנ ,שינייר ףעניפ יד ךָאנ וטסגירק טנַײה ,רעדורּב ןַײמ ,עשז:רעה, :ן'רע

 רימ ַײּב ןרעװ טסע' וד .,תיב:ינּב ןצנַאג ןטימ ןַײרַא ףיוה ןיא ןעיצנַײרַא ךיד וטסלָאז ןָא
 טָאה ןַאמערָא םעד .'שדוח ַא שינייר טרעדנוה טלַאהעג ןַײד ןעמוקַאּב טסעװ ןוא עצנָאשז
 ןיײגוצמורַא ןעװעג טנײװעג ןיש ךָאד 'יא רע ןרָאװ ,טקעמשעג 'שינ וליפַא השעמ יד
 ךיז רע טָאה '?ןעמ טָאה הרירּב ַא רָאנ, .ןטעּברַא ןזומ רָאג רע טע' טרעדניצַא ,קידייל
 ןעמוקעג זיא'ס יװ ּבַײװ סָאד טלייצרעד טָאה'ר ןוא ןעגנַאגעג םײהַא זיא'ר .טכַארטעג
 ויא רשוע רעד .קרַאװלַאפ ןפיוא :עקוװייּבמָאד ןייק ןגױצעגנַײרַא ךיז רע טָאה ,גָאטנוז

 ,רעדלעפ :ןּבעג וצ גנוטכַא טָאה'ר סָאװ רעּביא ןזיוועג ן'טָאה'ר .ןעמוקעגוצ םיא וצ דלַאּב

 =רַא עכלעוו ףיוא ןזיװעג ן'רע טָאה םעד ץוח .,טפַאשטרעװ עצנַאג ַא -- תומהּב ,רעדלעוו

 םיא וצ טָאה ,'החגשה ןַײד רעטנוא סָאד ריד ּביג'כ ,ַאנ, ,ןּבעג גנוטכַא ףרַאד'ר רעטעּב
 .ןיוש .טגָאזעג רשוע רעד

 טקישעג רעדורּב רעכַײר רעד ן'טָאה לָאמַא .ןכָאװ עכעלטע ןעגנַאגעגקעװַא זיא'ס

 ,ןייג וצ ךלהמ לקיטש ַא ןעוװעג זיא'ס .טעּברַא יד טייג'ס יצ ןּבעג גנוטכַא ,ןַײרַא דלעפ ןיא
 רע טָאה ,תומכח ןייק ןעוװעג טשינ רעּבָא זיא'ס ,ללּכה .טסולגעג 'שינ רעייז םע ךיז טָאה

 רע טעזרעד ,דלעפ םוצ טנעָאנ ןעמוקעג זיא'ר זיּב ,טײג ןוא טייג ,ױזַא רע טייג ,ןייג טזומעג

 טָאה'ר .ןייגוצוצ ןעמוקַאּב ארומ רע טָאה .ייה עּפוק ַא ףיוא סַײװ ַא סעּפע סנטַײװרעדנופ םיצולּפ

 טעזרעד ,ןעגנַאגעגוצ רעטנענ רע זיא ףוס םוצ ,ןייגוצ יצ העד רעד טימ ןגָאלש וצ ןּבױהעגנָא ךיז
 =טשינ ַא וטסיּב !זדנַאג ,וד רָאנ רעה, :ריא וצ ױזַא רע טגָאז .ייה ןפיוא טציז זדנַאג עסַײװ ַא--רע

 ּבָאה'כ םורָאװ ,ןענַאד ןופ קעװַא טעכיוא עשז:ייג ,סטוג ַא וטסיּב .טענַאד ןופ קעװַא יג ,סטוג
 ?טשינ ןייק טשינ ןיּב'כ ,ךָאד טסרעה וד, :טרעפטנעעג זדנַאג יד טָאה .'ריד רַאפ ארומ

 "ךָאנ ריד ךיא יג ,טסײג וד ּוװ .קילגמוא ןַײד ןיּב'כ .סטוג ןייק טשינ ןיּב'כ ןוא סטוג
 ּבַײװ ןַײמ רעּביא ךיד םערַאּברעד ,קילגמוא ןַײמ טסיּב וד זַא, :ןַאמערַא רעד ריא וצ טגָאז

 רָאנ ,טשינ ךיא ןעק ןפױלטנַא; :זדנַאג יד םע טרעפטנע .'רימ ןופ ףױלטנַא ,רעדניק ןוא

 ןפיוקרַאפ ןוא ןרָאפ םײהַא ףֹּכיּת וטסלָאז םדוק ,ןוט טסלָאז וד סָאװ ןעיַארַאנ ריד לע'כ
 -- ןרָאפקעװַא ןיא עלעגעוװ ןוא דרעפ ַא ןפיוק ריד טסלָאז .טסגָאמרַאפ וד סָאװ סעלַא

 קעװַא טסע' וד יװ ױזַא ;ןסיוװ וטסלָאז סנייא רָאנ .ןעניפעג ןילַא ןיוש וטסע' קילג סָאד
 ןפוא םושּב ךיד וטסלָאז ,געװ ןפיוא סעּפע ןענַאמרעד ךיד טסע' וד זַא ,םייה רעד ןופ
 רעד יװ .'טנַײה יו רעכעלקילגמוא רעמ ןַײז ךָאנ וטסעװ ,טשינ ןעװ ;ןרעקקירוצ טשינ

 םיהַא דלַאּב עקַאט זיא'ר ."ןגלָאפ ךיד לע'כ, :רע טגָאז ,טרעהעגסיוא סע טָאה עצנָאשז
 ןעמונעגפױרַא ,עלעגעװ ןוא דרעפ טפיוקעג ךיז טָאה'ר ;טפיוקרַאפסױא סעלַא ,ןעגנַאגעג

 ,געװ לקיטש ַא ןרָאפעגּפָא ױזַא ןענעז ײז יװ ,ןרָאכעגקעװַא ןוא ,רעדניק ןוא ּבַײװ'ס

 "!יַאוװ יָא, .ָאטשינ זיא'ס -- רעסַעװ ןכוז וצ ןָא ןעמ טּביײה .ןרָאװעג קיטשרָאד דניק ַא זיא
 טגָאז ,'ךיד םערַאּברעד , .'םעדיוּב ןפיוא ןסעגרַאפ לגירק'ס ּבָאה'כ, ,ּבַײװ'ס ךיז טנָאמרעד

 טסליװ, ,ןַאמ רעד טגָאז ,'ןייג ךיא לע' יװ, .'לגירק ןכָאנ םיהַא יג; ,ּבַײװ'ס םיא וצ
 ץטָאה יז זיּב ,ןטעּבעג גנַאל יֹוזַא ןטָאה ּבַײװ'ס ,ללּכה "!לזמ רעגרַא ןַא ךָאנ ןּבָאה לָאז'כ

 לגירק'ס ןעמונעג טָאה'ר יװ ,ףױרַא םעדיוּב ןפיוא םייהַא ןעגנַאגעגקירוצ זיא'ר ,טרּבַדַאּב

 ּבָאה'כ ,רַאה רעּביל ןַײמ, :לוק-תּב ַא ןעַײרשסױא טרעהעג רע טָאה ,ןַײרַא טנַאה רעד ןיא
 ,טמותירַאפ ןיוש ןיּב'כ זַא ,טנײמעג ּבָאה'כ ,ןטרַאװרעד טנעקעג טשינ ריד ףיוא ךימ

 ,קינָאס ןּבעל ףרָאד ַא 1



 109 תוישצמ.לרצדנּוװ

 רעדורּב רעמערָא רעד טָאה ָאד ,ןײגקעװַא טשינ רעמ ןיוש ריד ןופ ךיא לע' טרעדניצַא
 ןעמוקעגקירוצ םיא זיא קילגמוא'ס זַא ,שוחּב ןעזעג טָאה'ר ,טכעלש זיא'ס זַא ,ןעזעג
 וצ ךיז טָאה'ס ,גָאט רעקיטכענ ַא ,טשינ טייג'ס -- ןפרַאװקעװַא לגירק'ס טוװּורּפעג טָאה'ר
 טמענ רע ";ןוט ןעמ ןעק סָאװ, ,ךיז רע טכַארט "!ַאמ, ,ןלַאפרַאפ ןוא טעּפעשטעגוצ םיא

 רעדניק יד ןּבעגעג ןוא רעסַאװ טימרעד טּפעשעגנָא טָאה'מ ,ּבַײװ םוצ טייג ןוא לגירקיס
 זיא'ס -- לגירק'ס ןפרַאװקעװַא טוורּפעג ץלַא טָאה ןַאמערָא רעד .ןיוש ןוא ,ןעקנירט וצ
 ַא ףױא ןלַאפעג רע זיא לָאמנייא זיִּב .ןעמוקעגקירוצ ץלַא זיאס ,ןעגנַאגעג טשינ רעּבָא
 ן'טָאה יז יװ .רענייטש ליפ ןַײרַא לגירק ןיא ןּבױלקנָא ּבַײװ םעד ןסייהעג טָאה'ר :לטרָאפ
 לגירק סָאד רע טָאה ,:עקַאלמ רעסיורג ַא ךיוד ןרָאפעגכרוד רע זיא ,לגירק'ס טגנערּבעג
 =וצ רעמ טשינ זיא'ס ןוא ןעקנוזעגנַײא זיא'ס זַא ,ןַײרַא עטָאלּב רעד ןיא ץימש ַא ןּבעגעג
 ,קסניל ןייק ןעמוקעגנָא זיא'ר זיּב ,ןרָאפעג ןַאמערָא רעד זיא טרעדניצַא .ןעמוקעגקיר

 טנַאקַאּב רע זיא ךעלסיּב וצ .רעריפרעסַאװ ַא ןרָאװעג רע זיא קסניל ןייק ןעמוקעג
 ןטימ ןיא ןעגנַאגעג רע זיא לָאמַא .רעגערטרעסַאװ סלַא טָאטש רעצנַאג רעד ןיא ןרָאװעג
 רעד טגערפ .ךעלשיפ עכעלטע ןפיוק וצ ןפָארטעג ץכיז טָאה ,ןענװַאד גָאטרַאפ ךָאװ רעד
 רע ,ללּכה ,"רעצַײרג 15, :ױג רעד טגָאז *!רַאפרעד וטסליוו ליפיוו, :יוג  םעד רעגערטרעסַאװ
 םײהַא זיא'ר ,טפיוקעג יז רע טָאה רעצַײרג ןעצ רַאפ ,רוציקּב ,ן'טימ ןעגנודעג ךיז טָאה
 קידעקסַאלּב ַא שיפ ןייא ןיא ןענופעג יז טָאה ,שיפ יד טכַאמעג טָאה ּבַײװ'ס ,ןעמוקעג
 ,ןפרָאװעגסױרַא טסימ ןטימ ןעמַאזוצ ןוא טקוקעגנָא טכער וליפַא טשינ סע טָאה יז .לדנייטש
 =רעד טליּפשעג ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,טסימ ןופ ןּביוהעגפיוא קירוצ סינּבָאה רעּבָא רעדניק יד
 .דרעירד ףיוא ןפרָאװעגמורַא לדנייטש ןטימ ייז ןּבָאה ,טליּפשעג ױזַא ךיז ןּבָאה ייז .טימ
 ןפרָאװעגרעטנורַא לדנייטש'ס יײז ןּבָאה ,ןליּפש וצ טרעהעגפיוא ךיז ןּבָאה יז ,טכַאנרַאפ
 טעז ,בירעמ=החנמ ןופ ןעמוקעג םייהַא זיא רעגערטרעסַאװ רעד יװ ,טכַאנַײּב ,טעּב ןרעטנוא
 טעז ,סנױזַא טכַײל סָאד סָאװ ,ןקוק וצ רע טייג .טעּב ןרעטנוא סעּפע טכַײל'ס ,סעּפע רע
 יד טכַײלרַאפ סע טָאה ,ןַײרַא טנַאה רעד ןיא לדנייטש'ס ןעמונעג רע טָאה ,לדנייטש ַא רע
 טָאה'ר ןוא ןעװעג בשימ ךיז רע טָאה ,ױזַא טכַײלס זַא ,ןעזעג רע טָאה .ּבוטש עצנַאג
 טרעירפ זיא'ס טָאטשנַא :טרעדעפַאּב רע טָאה לדנייטש סָאד .טפַאנ ןייק טפיוקעג רעמ טשינ
 ןטכַײל לָאזס ידּכ ,עפַאש רעד ףױא טגיײלעג דניצַא סע רע טָאה ,טעּב ןרעטנוא ןגעלעג

 ,םישדח עכעלטע טכַײלעג יױזַא טָאה ןייטש רעד ,ללּכה

 ךיז רע טָאה .ףַארג רעקסניל רעד טכַאנַײּב זיוה ןַײז ךרוד ןרָאפעגכרוד זיא לָאמַא
 ןעזרעד רע טָאה .רעַײפ ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה עדַארג .רַאגיצ ַא ןרעכייררַאפ טלָאװעג
 ןעגנערּבסױרַא םע לָאז רע ,ןַאמרופ םעד טקישעגנַײרַא ףַארג 'ועד טָאה ,ךיז טכַײל דיי םַײּב
 ףַארג רעד םע טָאה .עלעּבעװש ןייק ָאטשינ זיאיס זַא ,סױרַא קירוצ רע טמוק .עלעּבעװש ַא
 רעד טגָאועג םיא וצ טָאה ,יּפמָאל ַא ןעגנערּב טנעקעג ךָאד טסָאה, ,ןגירשעגנָא רעייז
 ?כָאנ זיא יג רעד ,ללּכה .ךיז טכַײל'ס זַא ,סנטַײװרעדנופ ןעזעג ךָאד טָאה'ר ןרָאװ ,ףַארג
 ּבָאה'כ, :רעגערטרעסַאװ רעד םיא וצ טגָאז .ּפמָאל ןכָאנ דיי םוצ ןעגנַאגעגנַײרַא לָאמַא
 םוצ ןעגנַאגעגקירוצ ױג רעד ךיז זיא ",ןײטש ַא טימ טכַײלכ ,טעכיױא ּפמָאל ןייק טשינ
 רעײז ףַארג םעד טָאה סָאד .טעכיוא ּפמָאל ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,טגָאזעג םע ןוא ףַארג
 זיא'ס ,טסגָאז וד ןוא ךיז טכַײל'ס יװ ןיילַא עזכ, ,רע טגָאז ,'שטַײטס, :טגערעגפיוא
 טייג ןוא ףיוא ךיז טּבײה ףַארג רעד ,ללּכה ",ןקוק דיי םוצ ןײגנַײרַא זומ ןיילַא ךיא .ָאטשינ

 ָאטשיג עקַאט ייא'ס -- ןּבילּבעג םמוּתשנ רע זיא ,ןעמוקעגנַײרַא זיא'ר יװ ,דיי םוצ ןַײרַא
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 טָאהיר ּוװ ,דיי םעד רע טגערפ .סעּפע ךיז טכַײל ּפָארַא עפַאש רעד ןופ רָאנ ,ּפמָאל ןייק
 טָאה ,שיפ טפיקעג לָאמַא טָאה'ר זַא :השעמ עצנַאג יד םע רע טלייצרעד ?ןעמונעג סָאד
 :ףַארג רעד םיא וצ טגָאז ,טימרעד רע טכַײל טנַײה ,לשיפ ַא ןיא ןענופעג לדנייטש'ס רע
 ןדליג ןעצ רַאפ, ,די רעד טרעפטנע ,"ןיינ; "ןדליג ןעצ רַאפרעד ריד ַאנ ?סָאװ וטסייוװ
 ,דיי רעד טגָאז *,ןיינ, .ףַארג רעד טגָאז *,ןדליג טרעדנוה ריד ַאנ;--"ןַײז רימ ַײּב סע זָאל
 ,ןײגקעװַא דלַאּב רימ ײז ןלעװ ,ןדליג טרעדנוה ןעמענ לעװ'כ זַא ,ןרָאװ ,טשינ ליוװ 2,
 קיּבײא טימרעד ןעק ןוא ,טפַאנ ןייק טשינ שטָאכ רימ טסָאק ,לדנייטשיס ּבָאה'כ זַא ןוא
 טָאה דיי רעד יװ ",ןדליג טנזױט ןעצ ריד ךיא ּביג ,ףָארג רעד טגָאז ",ױזַא ּביוא, *,ןטכַײל
 רעד זַא ,ךַאזטרעװ ַא סעּפע סָאד זיא אמּתסמ, :טכַארטעג ךיז רע טָאה ,טרעהרעד סָאד
 ףױקרַאפ'כ, ,רע טגָאז ,"ןיינ,--"ןדליג טנזױט ןעצ ןוא טרעדנוה ןוא ןעצ ןגָאוצ ןעק ףַארג
 טימ טוג :רעניטילַאז עצנַאג'ס ריד ּביג'כ, ,ףַארג רעד טגָאז ";סָאװ וטסייוו ,ללּכה, *,טשינ
 :עגנָא ןיוש רע זיא ָאד--טרעהרעד סָאד טָאה דיי רעד יװ "לֹוּכּב רשא לֹוּכה טימ ,תומהּב
 =ַאּב ךיז טָאה דיי רעד ןוא טפירש ַא טכַאמעג טָאה'מ ,רַאטָאנ םוצ ןרָאפעג זיאימ ,ןעגנַאג
 רעצרוק ַא ןיא ןוא קילג'ס ןליּפש וצ ןּבױהעגנָא טָאה ןַאמערָא םעד .ןַײרַא ףיוה ןיא טצעז
 רע זיא קסניל ןיא .ןוט סטוג ךס ַא רע טגעלפ וצרעד .רידא:ריבג ַא ןרָאװעג רע זיא טַײצ
 ,טלַאהעג םיא ןופ טָאה רעדעי ,דיגנ רענעעזעגנָא ןַא רעייז ןרָאװעג

 לָאמַא ויא םע .רשוע םעד ,רעדורּב ןטשרע םוצ ןרעקקירוצ ךיז רימָאל טרעדניצַא
 .רעדורּב ןײא יװ רעמ טשינ ּבָאה'כ, .רעדורּב םוצ ןרָאפרעּבירַא לָאז רע ,ןלַאפעגנַײא
 :עג ךיז רע טָאה ,'טוט רע סָאװ ןעז קסניל ןייק ןרָאפ ךימָאל ,ןציטש לָאמעלַא םע געלפיכ
 ןפָארטעג רע טָאה ,קסניל ןייק ןעמוקעג זיא'ר יװ ,ןרָאפעגניהַא רע זיא דלַאּב ,טכַארט
 :רע טגָאז !רעגערטרעסַאװ עלעסָאי ָאד טניֹוװ ּווװ :ן'רע טגערפ .קישטנַאמרעגנִיי ַא עדַארג
 עלעסָאי טניוװ'ס ּוװ ,ןגערפ ןדיי ןרעטלע ןַא וצ רשוע רעד וצ טייג .'טשינ סייוו 'כ,
 ןרָאװ ,רעגערטרעסַאװ טשינ טגָאז ,ךַײא טמערַאּברעד, :די רעד טרעפטנע ,רעגערטרעסַאװ
 טסייה רע !רעגערטרעסַאװ ַא טנַײה ןיוש רע זיא ּוװ ,ןַײז סרוד ךַײא ןלע' רעגנעהנָא ענַײז
 ".םע ןופ טּבעל טָאטש עּבלַאה ַא ,טוג רעניטילַאז'ס טָאה'ר .רעציזַאּבסטוג עלעסָאי יר טנַײה
 טגָאז ',רימ טּבײלג, "?ןגעמרַאפ סָאד ןעמונעג רע טָאה ּוװ; :רשוע רעד יװַא םע טגערפ
 ".ןרָאװעג טכירעגפיוא רע זיא םיצולּפ סעּפע ,טשינ סַײװ רענייק ,טשינ סייוו'כ, ,דיי רעד
 ?גַײרַא זיאיר ןוא סעלָאק םעד טנַאּפשעגנַײא טָאה'מ ,ןּביוהעגפיוא ךיז טָאה רשוע רעד ,ללּכה
 ן'טָאה רעדורּב רעד ;טשוקעצ ךיז יז ןּבָאה ,ןעמוקעגניהַא זיא'ר יװ .ןיטילַאז ןייק ןרָאפעג
 ןרָאפקעװַא ןרַאפ ,ללּכה .רעדלעפ יד ,תומהּב'ס ןזיוועג םע טָאה'ר ,ןעמונעגפיוא ןַײפ רעייז
 *!ןעמונעג סעלַא סָאד וטסָאה ּוװ ,רעדורּב רעּביל ןַײמ ,רימ גָאז, :רעדורּב םעד רע טגערפ
 :עג ןוא :טענעּפעג רעּבָא ן'טָאה רשוע רעד ,ץוריּת ַא טימ סעפע טרטּפעג ן'טָאה'ר ,ללּכה
 טָאה סָאװ ,לגירק ןטימ ךָאנרעד ,ןדנַאג רעד טימ השעמ יד טלייצרעד ץ'טָאהיר זיּב ,טענעּפ
 ,:עגילָאד ןּבעל עקַאלמ רעסיורג ַא ַײּב ןרָאפעג ױזַא רע זיא ךָאנרעד ;טעּפעשטעגוצ םיא וצ ךיז
 ץטָאה'ר יװ ,לזמ'ס ןליּפש וצ ןּבױהעגנָא ן'טָאה טלָאמעד ןופ .ןפרָאװעגנַײרַא סע רע טָאה
 רע טָאה געװ ןפיוא .ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא טנגעזעג דלַאּב ךיז רע טָאה ,טלייצרעד סָאד
 טָאה ,ןעמוקעגניהַא ןענעז ײז יװ .סעקַאלמ יד וצ ,ענילָאד ןייק יוג םעד ןרָאפ ןסייהעג
 ןוא ןעּפָאקּפױא טלָאװעג אקווד סע טָאה'ר ,לגירק'ס ןּבָארג וצ ןּבױהעגנָא ןײלַא רשוע רעד
 ןטסָארּפ ַא ןופ םיצולּפ ןַײז לָאזס ,טסַאּפעג טשינ ץיטָאה'ס לַײװ ,רעדורּב םעד ןריפקירוצ

 2 777 םאאשפייטישישששי

 ,קינָאס ַײֿב ףרָאד א !
 ,םיא וצ ןענַאטשעגוצ 1

 ,קינָאס ןּבעל ףרָאד א ?
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 ?םיוא סע טָאה'ר זיּב ןּבָארגעג ןוא ןּבָארגעג טָאה'ר .םע ןופ רשוע רעועסערג ַא קָאּבָארַאֿפ
 ריד ַײּב ,תיּבה:לעּב ,וטסלָאז ןּבעל ,יוא, :סױרַא לגירק ןופ לוק:תּב ַא רע טרעהרעד .ןּבָארגעג
 ,"ןיינ, -- .'טעּפָאקעגפױא ךימ טסָאה וד ןוא קעװַא ךימ ןפרַאװ ערעדנַא ,ןּבַײלּב ךיא לע'
 ַא ,רערעדנַא ןַא זיא תיּבה:לעּב ןַײד .תיּבה:לעּב ןַײד טשינ ןיּב ךיא, ,רשוע רעד טגָאז
 ךיא לע' ריד ַײּב רָאנ; ,לגירק'ס טגָאז ,'ןיינ, -- ",ןריפניהַא םיא וצ ךיד לע'כ ,רערעסעּב
 ַײּב רָאנ ךיא לע' ,ןפרָאװעגקעװַא ךימ טָאה רענעי ,טעּפָאקעגפױא ךימ טסָאה וד ,ןּבַײלּב
 טָאה רשוע רעד ,ללּכה ',טלַאה וצ ּוװ ןּבָאה ךימ וטסעי' ,רשוע ןַא טסיּב וד .ןּבַײלּב ריד
 טָאה'ר זַא ,ןעזעג טָאה רע ,ןעמוקעגקירוצ ץלַא זיא'ס -- ןפרַאװּוצקעװַא טװּורּפעג לגירק יס
 םע ויא ,ןעמוקעג םײהַא רָאנ זיא'ר יװ .ןרָאפעג םיהַא טימרעד רע זיא ,הרירּב ןייק טשינ
 רעוו ,ןַאמערָא ןַא ןרָאװעג רע זיא ךָאװ ַא ןיּב דלַאּב ןוא ,ןרָאװעג טנערּבעגּפָא סעלַא
 "ןַײרַא ןײלַא טלַאפ ,םענעי רעטנוא טּבָארג'ס

 ('ה רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 51.450 'ג 'װניא
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 .רעמערָא ןַא רערעדנַא רעד ,רעכַײר ַא רענייא ,רעדירּב ייווצ ןעוועג ןענַײז לָאמַא
 יז ןוא בַײװ ןַײז טרעלקַאּב ךיז טָאה לָאמנײא .ןעמערָא םעד טציטשעג טָאה רעכַײר רעד
 טרעלק ,"ןָאט רעטציא ָאד רע לָאז סָאװ, .טציטשעג גונעג -- ןציטש טינ רעמ םע ליװ
 ןרָאפרעּבירַא לדניזעג עצנַאג יד טימ ןריּבורּפ רָאג ףרַאד ןעמ , ,רעדורּב רעמערָא רעד ךיז
 רע .'רעסעּב ןַײז ןטרָאד טעװ רשפא -- לומ הנשמ םוקמ הנשמ -- טָאטש עטייווצ ַא ןיא
 ןוא ןגָאװ ןצנַאג ַא טצעזעגפיוא רעדניק ןוא ּבַײװ יד ,סעכעּבעּב ענַײז ןעמונעגפיונוצ טָאה
 סעּפע םייה רעד ןיא ןסעגרַאפ טָאה רע זַא .ךיז רע טנָאמרעד געװ טפלעה ןיא .ןרָאפעגסױרַא
 רע .ןסעגרַאפ טָאה רע סָאװ ןעמענ םײהַא טייג ןוא ןגָאװ םעד ּפָא רע טלעטש ,עטַאמש ַא
 =ַאטס יד טרַאּפשעגרעטנוא שטנעמ ַא טײטש סע יװ טעז רע ,ךיז וצ לּביטש ןיא ןַײרַא טייג
 רעמערָא רעד ךיז טָאה .ןעזרעד םע טָאה רע סָאװ ,םע טימ ךיז טיירפרעד ןוא ,עינײװעל
 ןגָאװ םוצ ןפָאלטנַא ןוא ענַײז עטַאמש יד טּפַאכעג ,םע רַאפ ןקָארשרעד קרַאטש רעדורּב
 שטנעמ רעסיורג רעד :טעז רע ,ןגָאװ םוצ ןייגיצוצ ןָא טּביײה רע ,טייקשיּתּבה:לעּב יד טימ
 וד, ';רימ ןופ וטסליװ סָאװ ,ךָאנ רימ וטספיול סָאװ ,רעדורּב רעטוג, .ךָאנ םע טפױל
 ךיא יײג ,טסיײג וד ּוװ ,לזממילש ןַײד ןיּב ךיא ?ןיּב ךיא רעװ, ,םע רע טרעפטנע *,טסייו
 ,דלַאװ ַא ןיא ןרָאפעגנַײרַא םע טימ ןיא רע .םע טימ טרָאפ רע .ןלַאפרַאפ ,אלימ *.ךָאנ
 טָאה רע זַא ,ךיז רע טנָאמרעד .ןָאט םע טימ רע לָאז סָאװ ,לדיי רעד ,ךיז ַײּב רע טרעלק
 ןטימ טקַאהעגנַײא ןוא םיוּב ןסױרג ַא וצ ןעגנַאגעגוצ ,קַאה יד ןעמונעג רע טָאה .קַאה ַא
 ײעגנַײרַא רע טָאה טסעפ ױזַא ,טינ רע ןעק ,קַאה יד ןעמענסױרַא לי רע .םיוּב ןיא קַאה
 ,לוממילש ןַײמ ןיוש טסניּב וד, ,ןשטנעמ ןסיורג םוצ רע טגָאז ',תונמחר ּבָאה ,עז, .טקַאה
 ןטרָאד ןַײרַא לעטש ןוא רעגניפ ןַײד םענ ;ןּבָאה תונמחר רימ ףיוא וטספרַאד רעּבָא לסיּב ַא
 יד ןָא ,רעטַײװ ןרָאפ ןלעװ רימ ןוא קַאה יד ןעמענסױרַא ךיא לעװ ,טקעטש ץקַאה יד ּױװ
 רעגניפ יד טנעה עדייּב ןופ ןזָאלעגנַײרַא ,ןָאטעג רע טָאה ױזַא "ןרָאפ טינ ךיא ןעק קַאה
 זיא שטנעמ רעסיורג רעד ןוא קַאה יד ןעמונעגסױרַא טָאה רע ;קַאה יד ןופ טרָא ןיא
 ןרָאפעגקעװַא ךיז זיא דיי רעד .םיוּב ןיא טקירדעגנַײרַא רעגניפ יד טימ ןייטש ןּבילּבעג
 ןּבױהעגנָא טָאה רע ,טָאטש ַא ןיא ןרָאפעגנַײרַא זיא ןוא ,רעדניק ןוא ּבַײװ ןַײז טימ םולׂשִּב
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 ךיז טָאה ןוא רשוע רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא רע ןוא ןפלָאהעג םיא טָאה טָאג ,ןעלדנַאה וצ

 .ךעלקילג טּבעלעג

 רע טָאה ,ןרָאװעג ךעלקילג זיא רעדורּב ןַײז זַא ,טרעהרעד סע טָאה רעדורּב רענעי

 ךיז רע טָאה "קילג םעד טּפַאכעג סע רע טָאה ןענַאװ ןופ ןעז ףרַאד ןעמ, :טכַארטעג ךיז

 טקַאהעגנַײרַא טָאה רענעי ּוװ טרָא ןקיּבלעז ןפיוא ןעמוקעגנָא קיטכיר זיא ןוא ןייג ןעמונרַאפ

 =ַעג ךיז טָאה רענעי ,ןשטנעמ ןכיוה ןקיּבלעז םעד ןענופעג ןוא ןעגנַאגעג זיא רע ,קַאה יד

 לָאז יװ ?ןפלעה ריד ךיא לָאז יו ָאט, .רע טגָאז ",תונמחר ּבָאה, :ןענייװ ןוא ןטעּב ןעמונ

 ןַײז זיא רע יװ יױזַא :עטכישעג עצנַאג יד טליײצרעד םע רע טָאה "ןעװעטַאר ריד ךיאי

 =נַײרַא לָאז רע ,םע רע טעּב ,ןרָאװעג ןפָאלטנַא םע ןופ זיא רע ןוא לזממילש סרעדורּבי

 קירוצ ןײג רע טעװ יצ ,םע רע טגערפ .רעגניפ ענַײז ןעמענסױרַא רע טעװ קַאה ַא ןקַאה

 שטנעמ רעסיורג רעד ךיז טָאה ,קַאה יד טקַאהעגנַײרַא טָאה רע יװ "!ןעד יװ ,עי,--םע וצ

 רַאפ ןעגנירּפש ,ןצנַאט ןעמוגעג ןוא סעּפַאל ענַײז טימ ןעמונעגמורַא םע טָאה ןוא טַײרּפַאּב

 לעװ ,ךַײר טסניּב וד ;ריד ַײּב ןַײז ךיא לעװ רעטציא ,רעדורּב רעטוג, :םע ןשוק ,החמש

 .טעשטומעג םע ַײּב ךיז ךיא ּבָאה ,םערָא זיא רענעי ,ןקיווקרעד וצ ךיז ריד ַײּב ןּבָאה ךיא

 ,םערָא רעכַײר רעד ןוא ךַײר רענעי :ןּבילּבעג זיא ױזַא ןוא

 ('ח רעגליוו ,זדָארּברָאּפ)
 1.206 'ג 'חניא
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 .ךַײר רערעדנַא רעד ,םערָא ןעוועג זיא רענייא :רעדירּב ייווצ ןעוועג זיא לָאמניײא
 =ֹעג ןײג ןיוש טגעלפ רעכַײר רעד ,שרדמ-תיּב ַא ןיא ןענרעל דימּת טגעלפ רעמערָא רעד
 רעד טָאה ,ןרָאי ךס ַא ןַאגעגקעװַא זיא לָאמנײא .תּבש םוא ןרעכייר ןיוש טגעלפ ,טריזַארי

 =עג רע טָאה ,ןפור לָאמנײא טקישעג םיא רע טָאה ,ןפור ןַאמערָא םעד טקישעג רעכַײר
 סָאד םיא רע טָאה ךָאנרעד .הרוּת ןענרעל םעד ןופ ןײגקעװַא טשינ ליװ רע זַא ,טגָאז
 טָאה לָאמ עטירד סָאד ,ןייג טלָאװעג טינ ךיא רע טָאה ,ןפור טקישעג לָאמ ערעדנַא
 ךיז ןּבָאה ןעמערָא ןטימ רעכַײר רעד .ןַאגעג רע זיא ,ןגָאװצּפָא טסַאּפעג טינ ןיוש םיא
 ,גערּב םוצ ןעמוקעגוצ ןענַײז עדייּב ייז יװ .ןרָאפעג ןענעז ןוא ףיש ַא ףיוא טצעזעגפיורַא
 טימ קעװַא זיא רע ןוא ןַאמערֶא םעד טזָאלעגרעּביא טָאה ןוא רעכַײר רעד ןַאגעג זיא/
 םענײש ַא רעײז טעז ןוא וצ רע טמוק ,טײג ןוא טײג ןוא טייג רעמערָא רעד .ףיש רעד
 :עגוצ רע זיא ,קנַאּב ַא טײטש'ס יװ ןעורעד רע טָאה ,םיא וצ ןַאגעגוצ רע זיא ,ץַאלַאּפ !

 ןוא -- ץַאלַאּפ םעד ןופ שטנעמ ַא ןעמוקעגסױרַא זיא .טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה ןוא ןַאג
 קעג זיא רע ױזַא יװ ,טגערפעג םיא רע טָאה -- ןדע=ןג סָאד ןעװעג זיא ץַאלַאּפ רעד
 טָאה .ןפָארטעג םיא טימ ךיז טָאה סע סָאװ גנידצלַא טלייצרעד םיא רע טָאה .וצרעהַא ןעמ
 טעװ עלעּפע סָאד ןיהּוװ, :טגָאזעג טָאה ןוא ןדעןג םעד ןופ עלעּפע ןַא ןעמונעג רענעי
 | ."ןײגכָאנ רע לָאז ,ןײג

 קעגנַײרַא רע זיא .,ןַײרַא טָאטש רעסיורג ַא ןיא ןַאגעגנַײרַא זיא ןוא ןַאגעג רע זיא'
 יז סָאװ טגערפעג רע טָאה .טנייו ןעמ יװ ןעזעג רע טָאה .ּביטש רעטשרע רעד ןיא ןעמ

 רערעדנַא רעד ןיא ןעמיקעגנַײרַא רע זיא ,ןלייצרעד טלָאװעג טינ םיא יז ןּבָאה ,ןענייוו !
 רעטירד רעד ןיא ןַאגעגקעװַא רע זיא .טנײװ'מ יװ ןעזעג ךיא רע טָאה ,ןַײרַא ּבוטש
 .ּפָא טלָאװעג טינ רע טָאה ןטרָאד ןופ ןוא טנײװ'מ ןעזעג ךיוא רע טָאה ,ןַײרַא ּבוטש
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 =רעד םיא טָאה'מ ןוא ןַאגעג ןעמ זיא ,טניײװ'מ סָאװ ןגָאז טינ םיא טעװ'מ זיּב ,ןטערט
 טמענ רע זַא ,ןפורעגנָא ךיז רע טָאה .ךעלרעפעג זיא רעטכָאט סרעסייק םעד זַא ,טלייצ
 ,רעסייק םעד ןעװעג עידומ טָאה'מ ןוא ןַאגעג דלַאּב ןעמ זיא .ןעשטעלסיוא יז רעטנוא ךיז
 רע זיא .ךיז וצ ןפור טקישעג םיא טָאה ןוא ןוטנָא עַײנ טקישעג םיא רעטייק רעד טָאה
 רֶע טָאה .טגיל רעטכָאט יד ּוװ טכַארּבעגנַײרַא ףֹּכיּת םיא רע טָאה ,רעסייק םוצ ןעמוקעג
 ןלָאז יז ,ןסיהעג ייז רע טָאה ,םיא ןּבעל ןציז ןרָאסעּפָארּפ יד יװ ןדַײל טנָאקעג טינ
 טָאה ,רעּביא טּבַײלּב רעסײק רעד יװ ןעזעג רע טָאה .ןַאגעגסױרַא ייז ןענעז .ןײגסױרַא
 :ונעג רע טָאה ,ןַאגעגסױרַא זיא רעסייק רעד זַא ,ןײגסױרַא ךיוא לָאז רע זַא ,טגָאזעג רע
 ריא זיא ,וָאנ רעד וצ רעטכָאט סרעסייק םעד טגיילעגוצ סע טָאה ןוא עלעּפע סָאד ןעמ
 .נַײרַא ןסייהעג םיא טָאה ןוא טעװידַארּבָא רעייז רעטייק רעד ךיז טָאה .רעגנירג ןרָאװעג
 טָאה ןוא ןעמוקעג לָאמַא ךָאנ רע זיא גָאט ןטירד ןפיוא .עציניטסַאג רענייש ַא ןיא ןצעז
 רעד טָאה .טנוזעג ןרָאװעג ןױש יז זיא ,עלעּפע סָאד ןקעמש וצ ןּבעגעג לָאמנייא ךָאנ
 יצ, :טנוזעג טכַאמעג יז טָאה רע סָאװ ,םעד רַאפ רע ליװ סָאװ ,טגערפעג םיא רעסייק
 רע זַא ,טגָאזעג רע טָאה "?הכולמ עּבלַאה ַא רעדָא ּבַײװ ַא רַאפ רעטכָאט יד טינ רע ליװ
 טָאטש סרעדורּב םעד ןּבעגעג םיא רעסייק רעד טָאה ,טָאטש סרעדורּב םעד רָאנ ,טינרָאג ליוו
 רע ױזַא יװ ןוא ,טַאהעג טָאה רעדורּב רעכַײר רעד סָאװ ,גנידצלַא ןעמונעגוצ טָאה ןוא
 ,טיױרּב ןטעּב ןַאגעג םיא וצ דניצ רעכַײר רעד זיא ,טיורּב ןטעּב םיא וצ ןַאגעג רעירפ זיא
 ,טוג ןרָאי ענַײז טּבעלעגּפָא טָאה רעמערָא רעד ןוא

 ('װ רענילָאװ ,ץענעמערק)
 1,1638 'ג1 'ווניא

2 

 השצמ צטהרצפ

 טמוק לָאמנייא ,רעמערָא ןַא רעטייווצ רעד ,רעכַײר ַא רענייא :רעדירּב ייווצ ןעוועג'ס
 זיא רימ ַײּב :ריבג רעד טַײרש .ןקיטכענרעּביא ןזָאל םיא לָאז'מ ןטעּב ןַאמערָא ןַא ןַײרַא
 רע טזָאל ,רעדורּב ןעמערָא םוצ ןַײרַא טמוק רע .קעװַא ךיז טייג ןַאמערָא רעד *ּוװ ָאטשינ
 רע טגָאז ,ןײגקעװַא םִייּב טלַאה ןַאמערָא רעד זַא ,ןסע םיא טיג ןוא ןקיטכענרעּביא םיא
 רעד ",קילג טימ ןַײז לָאז ,ןעמענ ךיז טעװ ריא סָאװ וצ ,ךַאז עטשרע יד, :תיּבה:לעּב םוצ
 .םיתילט טימ לופ ןרָאװעג ּבוטש יד זיא .תילט םעד ןגייל ןעמונעג דלַאּב טָאה תיּבה:לעּב
 ךיז וצ ןעמונעג טָאה ןוא ןפָאלעגקעװַא רע זיא ,ןעזרעד סָאד טָאה רעדורּב רעכַײר רעד זַא
 ריא סָאװ וצ, :הכרּב יד ןּבעגעג ןַאמערָא רעד םיא טָאה גנַאגקעװַא םַײּב ,ןַאמערָא םעד
 ןלייצ ףרַאד'מ זַא ,ריבג רעד טכַארטַאּב ".קילג טימ ןַײז לָאז ,עטשרע סָאד ןעמענ ךיז טעװ
 סױרַא טַײג רע ןוא ,ןשיּפ םיא ךיז טסולגרַאפ ,ןלייצ ןּבײהנָא ליו רע יװ ױזַא ןוא ,טלעג
 ,גָאט ןקיטנַײה ןזיּב סַאנ טרָאד זיא ,ןשיּפ

 ('ה רענילָאװ ,ןישטרָאט)
 52,592 'ג *ווגיא

 רניק עטפיוקענּפָא סָאד .8

 ,טּכַאנַײּב ,לָאמניײא .רעדניק ןײק טַאהעג טשינ טָאה רֹע ,ריבג ַא ןעוועג זיא לָאמַא
 רע טליצרעד ירפרעדניא ,איבנה והילא םיא וצ ןעמוק טעװ ןגרָאמ זַא ,םיא ךיז טמולח

)8( 
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 טלעטשַאּב דלַאּב טָאה רע .ןטיירגוצ םעד וצ ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,םיא טגָאז יז ןוא ּבַײװ ןַײז

 סע .ןעמוק לָאז רע טרַאװעג ןוא ןכַאז עטוג ענעדיישרַאפ טיירגעגנָא ,רעליּפש עטסעּב יד
 *עג ריבג רעד זיא .ןעמוקעג טשינ ץלַא ךָאנ זיא רע ,ַײרד ןוא ייוװצ ,גָאט ַא קעװַא זיא

 ןעגנוטיירגוצ עלַא ןוא ןליּפש וצ ןרעהפיוא רעליּפש יד ןסיהעג טָאה ,סעּכ ןיא ןרָאװ

 ןוא ,טעדיילקעג םערָא ,עלעדיי רעטלַא ןַא ןַײרַא םיא וצ טמוק ןגרָאמ ףיוא .טכַאמעג לטבמ

 ןוא םעד ףיוא טינ טײטשַאּב ריבג רעד .טכַאנ יד ןקיטכענרעּביא ןזָאל םיא לָאז ןעמ טעּב

 זיא טרָאד לַײװ ,רעטסעװש ןַײז וצ ןייגרעּביא טוג ױזַא ןַײז לָאז רע ,ןקשטיטלַא םעד טגָאז

 םיא טָאה ריבג רעד .טשינ םיא ַײּב ןוא ,ןּפָאלש וצ עמערָא רַאפ רעצעלּפ עקידייל ןַארַאּפ

 ,טלָאװעג טשינ רע טָאה ןסע ,ןעמוקעגנַײרַא ןיהַא זיא ןַאמערָא רעד .טניֹוװ יז ּוװ ןזיװעגנָא
 סריבג םעד טרעה טכַאנַײּב ,ןפָאלש וצ רעגעלעג ַא ןּבעגעג ךַײלג םיא טָאה ןעמ ןוא
 =ָרֲא ןַא טניֹוװ טָאטש רעד ןוא רעד ןיא זַא ,ןַאמערָא םוצ טדער ןעמ יװ ,רעטסעוװש
 ַא ןרָאװעג ןריוּבעג ריא ַײּב זיא טציא ןוא ,ךעלדיימ ,רעדניק טכַא טָאה עכלעוו ,יורפ עמ
 יִז טָאה רעמ .ּפָאק סריבג ןפיוא ןעװעדָאה ךיז זומ דניק סָאד ןוא ,לגניי ַא ,דניק עטנַײנ
 ןוא ןריט עלַא זַא ,ןעזעג יז טָאה ןענַאטשעגּפיױא זיא יז ןעװ ,ירפרעדניא .טפרַאדעג טשינ

 ןענַאטשרַאפ יז טָאה .ןַארַאפ טשינ זיא רעקשטיטלַא רעד ןוא טכַאמרַאפ ןענַײז רעטצנעפ
 רעדורּב םעד טלייצרעד ןוא ןעגנַאגעגקעװַא דלַאּב זיא ןוא ןעװעג זיא ןַאמערָא רעד רעװ
 סָאד ןפיוקּפָא ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא טלעג ךס ַא ןעמונעגטימ טָאה ריבג רעד ,סעיינ יד
 ןגעװ יז טָאה ,טגײלעגרָאפ סָאד ריא טָאה ןוא יורפ רעד וצ ןעמוקעג זיא רע ןעװ ,דניק
 :עג ריא ןוא טדערעגנַײא קרַאטש ריא טָאה ריבג רעד רעּבָא ,ןרעה טלָאװעג טשינ םעד
 .דיימ טכַא יד ןכַאמ וצ הנותח ןּבָאה לָאז יז ,טלעג ליפוזַא ןּבעג ריא טעװ רע זַא ,טגָאז
 ןעמונעג ,טלעג סָאד ןּבעגעג ריא טָאה רע ,ןענַאטשַאּב םעד ףיוא זיא יורפ עמערָא יד .ךעל

 ,ןרָאפעגקעװַא ןוא דניק סָאד
 שינעקישנָא רעד ןופ ןרעװ רוטּפ טלָאװעג ךַײלג ריבג רעד טָאה ,םײהַא ןעמוקעג

 ַא ןיא טלקיװעגנַײא ,דניק סָאד ןעמונעג רע טָאה ,רעטניװ סע זיא ןעוועג ,ּפָאק ןַײז ףיוא
 זיא ןיילַא ןוא ,יינש טימ סע טקירדעגוצ ,געװ ַא ףיוא סָאד ןגָארטעגקעװַא ,סעטַאמש ךס
 =ישרַאפ ןעמוק ןגעלפ םיא וצ ןוא ,סעטַאמש טימ טלדנַאהעג טָאה ריבג רעד .קעװַא רע

 ריבג רעד ּוװ ,געװ םעד ףיוא טקנופ .הרוחס יד ןפיוקרַאפ ןוא ןפיוק סעקינטַאמש ענעד
 יריבג םוצ ןרָאּפעג ןענַײז סָאװ ,ןרופ ייווצ ןרָאפעגנָא ןענַײז דניק סָאד טגײלעגקעװַא טָאה
 ןוא ןקָארשרעד ךיז ןּבָאה ייז .ערַאּפ ַא טײג יינש ןופ זַא ,ײז ןעעז ,םוא ךיז ןקוק יז
 טָאה רע .ןעז ןעגנַאגעגוצ ןוא טלעטשעגנַײא ךיז טָאה רענייא ,זיא סָאד סָאװ ,טסּוװעג טשינ
 -נלא סָאד יז ןּכָאה ןַאד .ןריורפרַאּפ טעמּכ דניק ןייש ַא טגיל טרָאד זַא ,טקרעמַאּב ךַײלג
 יז ןּבָאה ,ריבג םוצ ןעמוקעג ,ןגָאװ ןפיוא סָאד ןעמונעגפיורַא ןוא רעטופ ַא ןיא טלקיוװעג
 ךיז טָאה ריבג רעד .ןעמונעג דניק סָאד ןּבָאה יז ּווװ ,השעמ עצנַאג יד טלייצרעד םיא
 טשינ טָאה רע לַײװ ,ןפיוקרַאפ םיא סָאד לָאז ןעמ ןטעּבעג ךַײלג ןוא טרעדנּוװרַאפ קרַאטש
 ןּבעגעג ייז טָאה רע לַײװ ,טזומעג ןּבָאה ייז רעּבָא ,טלָאװעג טשינ ןּבָאה ייז ,רעדניק ןייק
 ,טלעג עמוס עסיורג ַא

 טָאה ריבג רעד ןוא רעטלע ןרָאװעג זיא לגני רעד .טַײצ לקיטש ַא קעװַא זיא סע
 ןטינשעגפיוא ,עלעטסעק ַא ןעמונעג רע טָאה ןַאד ,ןּבָאה טלָאװעג טשינ דניק סָאד רעטַײװ
 ןוא עלָאמס טימ טרימשרַאפ ,עלעטסעק ןיא סָאד טגײלעגנַײרַא ,ךיוּב םעד דניק םַײּב
 ,חלג רעמערָא ןַא טניֹוװעג טָאה טָאטש רעּבלעז רעד ןיא ,ךַײט ןפיוא סָאד טוָאלעגּפױרַא
 טעז ,רעסַאװ ןּפעש רעטכָאט ןַײז טײג לָאמנײא .ןעמוק טשינ םיא וצ טגעלפ יוג ןייא ןייק
 סָאד טָאה יז .גערּב םוצ ןעמוקעגוצ זיא סע זיּב טרַאװעג יז טָאה ,טמיוש עלעטסעק ַא יז
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 ,ןעזעג יז טָאה ,טנפעעג סָאד טָאה יז ןעװ .ןַײרַא ּבוטש ןיא ןגָארטעגנַײרַא ןוא טגנַאלרעד
 דלַאּב טָאה חלג רעד .ךעלעקשיק ענַײז טימ ךיז טליּפש ןוא טרָאד טגיל דניק ןייש ַא יװ
 זיא ןַא ןַאד ןופ .רעסעּב ןרָאװעג זיא דניק סָאד ןוא ,טיינעגוצ סָאד ,רעטקָאד ַא ןפורעג
 ,םיוג ןזָאל ןעמונעג םיא וצ ךיז ןּבָאה ןטַײז עלַא ןופ .ןרָאװעג רעכַײר לָאמעלַא חלג רעד
 .השעמ יד ןסָארדרַאפ קרַאטש םיא טָאה'ס ןוא טסּוװרעד ךיוא םעד ןופ ךיז טָאה ריבג רעד
 ,ּבוטש ןיא ןַײרַא זיא רע ןעװ .חלג םוצ קעװַא זיא ןוא טלעג ךס ַא ןעמונעג טָאה רע
 ,טלָאװעג טשינ טָאה חלג רעד ,דניק סָאד ןפיוקרַאפ םיא לָאז ןעמ ,טגָאזעג ךַײלג רע טָאה
 רע זַא ,ןדערנַײא ןעמונעג םיא טָאה ריבג רעד רעּבָא ;ןרָאװעג ךַײר רע זיא םעד ןופ לַײװ
 םעד ףיוא ןוא .ךַײר ןַײז קידנעטש ןיוש טעװ רע ןוא טלעג ךס ַא רעיײז ןּבעג םיא טעװ
 ,םײהַא קעװַא ןוא דניק סָאד ןעמונעג טָאה ריבג רעד ,טמיטשעגנַײא חלג רעד טָאה

 טַאהעג טָאה ריבג רעד ,רעסערג ןרָאװעג ןיוש זיא דניק סָאד .טַײצ ַא קעװַא זיא'ס
 רעייז טַאהעג טָאה יז ,ףרָאד ַא ןיא ןפרָאװרַאפ טניוװעג טָאה עכלעוו ,רעטסעװש ַא ךָאנ
 :עגנָא ,ןעמונעג טָאה ריבג רעד .ןשטנעמ ןסע טײקזיּב ןופ ןגעלפ עכלעװ ,טניה עזייּב
 רעכַאנ ,ןסע ןּבעג טשינ געט ַײרד טניה עריא לָאז יז זַא ,ריא וצ עלעוװירּב ַא ןּבירש
 וק רע טעװ רעטעּפש ,ןסעפיוא סָאד ןלָאז טניה יד ידּכ ,עלעגניי סָאד יז וצ ןגײלנַײרַא
 םיא ןוא עלעגניי סָאד ןפורעגוצ טָאה ריבג רעד .טריפעגסיוא סע טָאה יז יצ ,ןעז ןעמ
 רַאפרעד .רעטסעווש ןַײמ קעװַא סָאד גָארט ןוא עלעווירּב סָאד ,דניק ןַײמ ,ריד ַאנ, :טגָאזעג
 :עגניי סָאד .טניֹוװ יז ּוװ ,טגָאזעגרעדנַאנַאפ םיא טָאה ריבג רעד *,ןּבָאה ביל ריד ךיא לעװ
 :עגנַײא ןיילק ַא ןענַאטשעג זיא געוו ןפיוא ,טכַאנ ןרָאװעג זיא סע זיּב ,ןעגנַאגעג זיא על
 זיא רעכלעוו ,איבנה:והילא .ןקיטכענרעּביא ןעגנַאגעגנַײרַא ןיהַא רע זיא ,עלעּביטש ןלַאפ
 ןַא ןּבירשעגנָא ןוא לװירּב סָאד ןעמונעגוצ םיא ַײּב טָאה ,ןעגנַאגעגטימ םוטעמוא םיא טימ
 ןעז טסלָאז .רעטכָאט ןַײד רַאפ ןתח ַא ,ןוז ןַײמ ריד קיש ךיא ,רעטסעוװש עּביל, :ןרעדנַא
 ןעו ".ןעמוק לעװ ךיא טענַאװ זיּב ,ןליּפש גנַאל ױזַא לָאז קיזומ ןוא ןעמענוצוצ ןַײּפ םיא
 םיא טימ ךיז ןעמ טָאה ,לװירּב סָאד ןּבעגעגרעּביא ןוא ּבוטש ןיא ןַײרַא זיא דניק סָאד
 וצ ןטיירג ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא ,קיזומ ןליּפש ןּבױהעגנָא ךַײלג טָאה סע ,טיירפעג רעייז
 :סעוש ןַײז וצ ןַײרַא זיא רע ןעװ ,ריבג רעד ןרָאװעג זיא טרעדנּוװרַאפ קרַאטש ,ןשיט יד
 רעייז ןרָאװעג זיא ןוא ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה רע ,דליּב ַאזַא ןפָארטעג ןוא רעט
 ,לװירּב סָאד ןענעײלוצרעּביא ןּבעגעג םיא טָאה רעטסעװש יד ,רעטסעווש ןַײז ףיוא זייּב
 =עג זיא ָאד סָאװ טסּוװעג טשינ ןצנַאג ןיא טָאה ןוא טרעדנּוװרַאפ רעמ ךָאנ ךיז רע טָאה
 טשינ גנַאל טָאה רע .םײהַא קעװַא זיא ןוא ןוז ןַײז ןעמונעג ךַײלג טָאה ריבג רעד .ןעש
 םיא ןוא ןוז ןַײז ןפורעגוצ טָאה רע .גנַאג ַא ךָאנ םיא רַאפ טַאהעג ןיוש טָאה ןוא טרַאװעג
 .רַאפ ךיא טלעג ליפיו ,םיא גערפ ןוא רעכַאמּפֹושּכ םוצ רעּבירַא יג ,דניק ןַײמ, :טגָאזעג
 רע טעװ טרָאד ןופ רעקידעּבעל ןייק זַא ,רעכיז ןעוועג ריבג רעד ןיוש זיא ָאד ןוא ";גָאמ
 ןיא עלעגניי סָאד .רעסערפ-ןשטנעמ ַא ןעװעג זיא רעכַאמּפושיּכ רעד לַײװ ,ןעמוק טשינ
 ןפיוא טפישעג ךיז טָאה טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןטלַא ןַא ןָא רע טפערט געװ ןפיוא .קעװַא
 טגערפ ןוא רעּכירַא םיא טפיש שטנעמ רעד ,ןפישרעּבירַא םיא לָאז רע םיא רע טעּב ,ךַײט
 טלעג ליפיוו ,ןגערפ רעכַאמּפושיּכ םוצ טייג רע זַא ,טגָאז עלעגניי סָאד .טייג רע ּױװ ,םיא
 רעד לַײװ ,גנַאג ןופ ןדערּפָא ןּבױהעגנָא םיא טָאה שטנעמ רעד ,טגָאמרַאפ עטַאט ןַײז
 ןַאד .טגלָאפעג טשינ םיא טָאה לגניי סָאד רעּבָא ןסעפיוא רעכיז םיא טעװ רעכַאמּפושיּכ
 גנַאל יװ ,ןגערפ רעכַאמּפושיּכ םַײּב סנייא רַאפ לָאז רע ,ןטעבעג םיא שטנעמ רעד טָאה
 ןָא רע טפערט .דלַאװ ַא ךרוד רעטַײװ קעװַא זיא לגניי סָאד ןוא ןפיש ױזַא ךיז רע טעװ
 רעד .ןזָאלרעּבירַא םיא לָאז רע זַא ,םיא רע טעּב ,הרשע=הנומש טייטש סָאװ ,ןשטנעמ ַא
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 םעד ןגערפ טײג רע זַא ,םיא טלײצרעד לגניי סָאד .טײג רע ּוװ ,םיא טגערפ שטנעמ
 ןפיש רעפיש רעד ךיז טעװ גנַאל יװ ןוא טגָאמרַאפ עטַאט ןַײז טלעג לפיוו ,רעכַאמפושיּכ
 ,רעכַאמּפושיּכ םוצ ןיײג ןופ ןדײרּפָא ןעמונעג ךיוא םיא טָאה שטנעמ רעד .,ךַײט ןפיוא
 ןגערפ לָאז רע ,ןטעּבעג ךיוא לגניי םעד טָאה שטנעמ רעד ,ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה'ס רעּבָא
 ןוא טגָאזעגוצ טָאה לגניי סָאד .ןעלקָאש ױזַא ךָאנ ךיז רע טעװ גנַאל יװ ,רעכַאמפושיּכ םעד
 ,קעװַא זיא

 רָאנ ,ןּפָאלשעג רעכַאמפושיּכ רעד זיא ,ןַײרַא ּבוטש ןיא רעכַאמפושיּכ םוצ ןעמוקעג
 זיא רע סָאװ ךָאנ ןגָאז ריא לָאז רע ,לגני םעד ןטעּבעג יז טָאה .,ןעװעג זיא יורפ ןַײז

 לגניי סָאד .ןסעפיוא דלַאּב םיא רע טעװ ,ןעמוקנָא טעװ ןַאמ ריא ןעװ לַײװ ,ןעמוקעג
 עטַאט ןַײז טלעג לפי -- סנטשרע :ןגַארפ ַײרד ןגערפ ןעמוקעג זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה
 גנַאל יװ -- סנטירד ןוא ?ןפיש רעפיש רעד ךיז טעװ גנַאל יװ -- סנטיײװצ ?טגָאמרַאפ
 טכַאמעג עלעגניי ןופ דלַאּב טָאה ּבַײװ סרעכַאמפושיּכ םעד !ןעלקָאש שטנעמ רעד ךיז טעװ
 זַא ,טגָאזעגנָא םיא ןוא ןַײרַא רָאה יד ןיא ךיז וצ טקעטשעגנַײרַא םיא ,עקליּפש-רָאה ַא
 ײוקעג זיא ןַאמ רעד ןעװ ,ןַאמ ריא טימ ןדייר טעװ יז סָאװ ץלַא וצ ןרעהוצ ךיז לָאז רע
 רעדמערפ ַא ןעװעג זיא ָאד זַא ,טגָאזעג ןוא ןקעמש וצ ןּבױהעגנָא ךַײלג רע טָאה ,ןעמ
 :עג סיװעג סָאד םיא טלָאװ יז זַא ,ןדײרנַײא ןּביױהעגנָא םיא טָאה יורפ יד רעּבָא ,שטנעמ
 .פָא ךיז יז טָאה ,ןפָאלשוצנַײא ןּבױהעגנָא זצוװכעלסיּב טָאה רעכַאמפושיּכ רעד ןעװ ,טגָאז
 ,ס:טשרע :ןכַאז ַײרד ּפָאק ןיא ןַײרַא סעּפע זיא רימ ,ןַאמ ןַײמ. :רעכַאמפושיּכ םוצ ןפורעג
 רעד ךיז טעװ גנַאל יװ ,סנטײװצ ?טָאטש ןופ ריבג רעד טגָאמרַאפ טלעג לפיוו ,רימ גָאז
 בלַאה ";ןעלקָאש שטנעמ רעד ךיז טעװ גנַאל יװ ,סנטירד ןוא ;ךַײט ןפיוא ןפיש רעפיש
 ןפױא ןרעטש יד ןלייצרעּביא טשינ ןעק ןעמ יװ ױזַאי :טרעפטנעעג רע טָאה ןפָאלשרַאפ
 ױזַא ךיז טעװ רעפיש רעד ,ןגעמרַאפ סריבג םעד ןלייצרעּביא טשינ ןעמ ןעק ױזַא ,למיה
 :רעּביא ןדמערפ םעד רע טעװ ,ףיש ןפיוא רערעדנַא ןַא ףױרַא טעװ סע ויּב ,ןפיש גנַאל
 סע ויּב ,ןעלקָאש גנַאל ױזַא ךיז טעװ שטנעמ רעד ,ןפױלטנַא רע טעװ ןײלַא ןוא ןזָאל
 ןיפ ןרעװ ןלעװ ,לדנײײטש ַא ןָאט ףרָאװ ַא םיא טעװ ,שטנעמ רעדנַא ןַא ןײגכרודַא טעװ
 יורפ יד טָאה ,ןפָאלשעגנַײא טוג זיא רעכַאמפושיּכ רעד ןעװ .'ךעלדנעו ענעדלָאג םיא
 .ןױש סייוו רע יצ ,טגערפעג םיא ןוא עלעגניי סָאד קירוצ עקליּפש-רָאה רעד ןופ טכַאמעג
 5לקָאש םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו .ןעגנַאגעגקעװַא ךַײלג ןוא ,ָאי זַא ,טרעפטנעעג טָאה רע
 טָאה הבושּת ַא טָאטשנָא .רעפטנע ןַא ןוש טסייו רע יצ ,םיא רע טגערפ ,ןשטנעמ ןקיד
 ןופ דלַאּב זיא סע ןוא ,ּפַאלק ַא ןָאטעג םיא ןוא לדנייטש ַא ןעמונעג ךַײלג עלעגניי סָאד
 ןוא ךעלדנער ךס ַא ןּבילקעגפיױא טָאה לגניי סָאד .ךעלדנער גרַאּב ַא ןרָאװעג ןשטנעמ
 טעװ רע גנַאל יװ ,טגערפעג םיא רע טָאה ,רעפיש םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעװ .קעװַא זיא
 לעװ ,ךַײט םעד רעּביױַא רעירפ רימ ריפ, ;ןפורעגנָא ךיז טָאה דניק סָאד .ןפיש יוװַא ךיז
 ךיז לגניי סָאד טָאה ןַאד ,טריפעגרעּבירַא ךַײלג םיא טָאה רעפיש רעד ."ןגָאז ריד ךיא
 םיא ,שטנעמ רעטײװצ ַא ןעמוק טעװ'ס זיּב ,ןפיש גנַאל ױזַא ךיז טסעװ וד, :ןפורעגּפָא
 ןוא טגָאזעג סָאד טָאה רע .'ןײגּפָארַא וטסעװ ןיײילַא ןוא ,ףיש ןפיוא ןזָאלרעּביא וטסעוו
 .קעװַא ךַײלג זיא

 .רַאפ ךעלקערש רעטָאפ רעד ךיז טָאה ,רעטָאפ םוצ ןַײרַא זיא עלעגניי סָאד ןעוו
 טָאה רע סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג ךיוא זיא רע רעּבָא .ןוז ןַײז ןעזרעד טָאה רע זַא ,טרעדנּוװ
 :עג ײז טָאה רע ּוװ ,טגערפעג םיא טָאה רעטָאּפ רעד .ןעלדנער ליפ ױזַא טכַארּבעג םיא
 דלַאװ ןיא ןשטנעמ ןטימ שינעגעגַאּב ןַײז ןגעװ טלייצרעד םיא טָאה לגניי סָאד ,ןעמונ
 דלַאּב זיא ריבג רעד .דלַאװ ןיא ןגיל ןּבילּבעג ויא סָאװ ,ךעלדנער עפוק רעד ןגעװ ןוא
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 ךיז רע טָאה ,רעּכיש םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו .ךעלדנער עקירעּביא יד ןעמענפיונוצ קעװַא

 ןוא ,ּפָארַא טגנירּפש רעפיש רעד ,ףיש ןפיוא ףױרַא ךיז טצעז רע .ןריּפרעּבירַא טזָאלעג

 ,גָאט ןקיטנַײה ןזיּב ןציז טרָאד טּבַײלּב ריבג רעד

 ('ה רעיסעלָאּפ ,עקָאסיװ)
 32.644 'נ 'װניא

 עטמּביל סָאד 9

 הש עמ עטשרע

 עג ייז ןוא ךיז וצ ןפורעגנַײרַא יז רע טָאה ,רעטכעט ַײוד טַאהעג טָאה בר ַא

 יד ,"ןּבעל ןַײמ יװ ױזַא :טגָאזעג טָאה עטשרע יד .ביל םיא יז ןּבָאה ױזַא יװ ,טגערפ

 ּביִל םיא טָאה יז זַא ,טגָאזעג טָאה עטירד יד ,'טיױרּב יװ ױזַא :טגָאזעג טָאה ערעדנַא

 סיורּב טימ ץלַאז עלעּברָאט ַא ןעמונעג טָאה ןוא סעּכ ןיא ןרָאװעג רע זיא .ץלַאז יו ױזַא

 רעד ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא זיא יז יװ ױזַא ,ּבוטש ןופ רעטכָאט יד ןפרָאװעגסױרַא טָאה ןוא

 ןעמוקעג זיא יז זיּב ,טעשזדנָאלּבעג טָאה ןוא ,ןייג וצ ןיהּוװ טסּוװעג טינ יז טָאה ,סַאג

 ןעוועג ריא זיא ,ןעועג זיא יז ּוו ,טרָאד ןוא ,ןעניד טלעטשעג ךיז ןוא עמשטערק ַא ןיא

 .טכעלש רעייז

 עכלעוו ףױא ,טָאטש ןיא הנותח ַא ןעװעג זיא סע ,טכַאמעג ךיז טָאה לַײװרעד

 ןּבָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז ייז רעדייא .עריא םיּתּבילעּב יד טעשַאלגירּפ ןעוועג זיא'ס

 טָאה ןוא ןײלַא ןּבילּבעג זיא יז ,ּבוטש יד ןטיה לָאז יז ,גנערטש רעייז טגָאזעגנָא ריא ייז

 רעייז טָאה ןוא ןעגנַאגעגרעּביא זיא יז עגַאל ַא רַאפ סָאװ ףיוא ןטכַארטַאּב ןּביױהעגנָא ךיז

 זַא ,ןזיװעגסיוא ריא ךיז טָאה'ס ןוא טלמירדעגנַײא לסיּב ַא זיא יז ,ןענייװ וצ ןּבױהעגנָא

 ךיוא יײג ?!רעטכָאט ,וטסנייװ סָאװ, :ריא טגָאז ןוא שטנעמ רערעטלע ןַא ןַײרַא טייג סע

 רימ טָאה ןעמ זַא ,הנותח רעד ףיא ןייג ךיא לָאז ױזַא יװ, :יז טגָאז ""הנותח רעד ףיוא

 =לַא רעד טגָאז ,"ןוטוצנָא סָאװ טינ ךיוא ּבָאה ךיא ןוא ,ּבוטש יד ןטיה לָאז ךיא טזָאלעג

 ןהנותח רעד ןופ ןעמוק טסעװ וד זיּב ,ןּבעג גנוטכַא ָאד לעװ ךיא ,רעדיילק ריד ַאנ, :רעט

 ייוצ ריד ַאנ .רעירפ ןײגקעװַא וטסלָאז ,קירוצ ןייג ןּבײהנָא טעװ םלוע רעד יװ ױזַא ןוא

 =קעװַא ןוא ןזָאלרעּביא סָאד וטסלָאז ,ןלַאפּפָארַא סנייא טעװ רעמָאט ןוא ,ךעלעכיש ענרעדליג

 יז ,הנותח רעד ףױא ןעמוקעג יז זיא ,ןָאטעגנָא ךיז טָאה יז יו ױזַא ןוא ."םעד ןָא ןייג

 קרַאטש יז טָאה רעכילטיא ןוא .טנעקרעד טינ יז טָאה רענייק ןוא ןייש רעייז ןעוועג זיא

 סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא רענייא ןעװעג זיא טסעג יד ןשיװצ .,טייקנייש ריא רַאפ טעיַאשזַאװּוא

 וצ עלָאמס טּפעלקעגוצ ןוא ןעמונעג רע טָאה .ןענעקַאּב ריא טימ טלָאװעג רעייז ךיז טָאה

 ןענעק רע טעװ ,ןלעטשּפָא ךיז יז טעװ ;ןּפעלקוצ ךיז לָאז לכיש סָאד ידּכ ,לעװש רעד

 .לעװש ןָא טּפעלקעגנָא עלעכיש ריא ךיז טָאה ,סױרַא זיא יז ןעװ ןוא ,ןדייר ריא טימ

 ,םײהַא ןעמוקעג זיא יז זַא .םעד ןָא קעװַא זיא ןוא עלעכיש סָאד טזָאלעגרעּביא יז טָאה

 ויא רעטלַא רעד ןוא ,ןָאטעגסױא ךיז ןוא ןעמונעג יז טָאה .רעטלַא רעד ןסעזעג ךָאנ זיא

 ףױא סָאד ,טגָאזעג ןוא עלעכיש סָאד ןעמונעגוצ טָאה ןַאמרעגנוי רעד .קעװַא הּתע;תעל

 ,הלּכ ַא רַאפ ןעמענ רע טעװ רעד ,עלעכיש סָאד טוג ןַײז טעװ סע ןעמעוו

 ןוא עלעכיש סָאד ןטסָאמעג טָאה ןוא טעטש ענעדיײשרַאפ ןיא ןרָאּפעגמורַא רע זיא

 סָאד ּוװ ּבוטש ןיא ןעמוקעגנַײרַא רע זיא לָאמניײא .ןעגנַאגעגוצ טינ סָאד זיא םענייק ףיוא

 עכלעװ ,ךעלדימ ךָאנ טרָאד ןעװעג זיא .ןסעזעג ןטרָאד זיא ןוא ,טנידעג טָאה לדיימ
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 ךיוא לעװ ךיא ,רימ טיג,; ;לדיימטסניד סָאד וצ טייג ,עלעכיש סָאד ןטסָאמעג ךיוא ןּבָאה

 ַא ךיוא טסיּב וד, :ןעַײרש וצ ןּבױהעגנָא עטתיּבה:לעּב יד טָאה ."עלעכיש סָאד ןטסעמנָא

 סָאד טעװ סָאװ ,ןטסעמנָא ךיוא סָאד יז זָאל; !;טגָאזעג טָאה ןַאמרעגנוי רעד רָאנ "!שטנעמ

 סָאד טוג ןעוװעג גנוניטשרעד סנעמעלַא וצ זיא ,ןָא ריא סָאד טסעמ ןעמ יװ ױזַא "?ןרַא

 ןוא טַײז ַא ףיוא ןפורעגקעװַא ריא טָאה רע ןוא ,טכעלש רעייז ןרָאװעג םיא זיא .עלעכיש

 ,ןדיילקַאּב ריד לעװ ךיא .טָאטש רעדנַא ןַא ןיא ןרָאפקעװַא רימָאל; :טגָאזעג ריא טָאה

 יז ,"ןקוקנָא טשרמולּכ ריד ןטַאט ןטימ ןעמוק ךיא לעװ ךָאנרעד ןוא ,עיצנַאטס ַא ןעגנידנָא

 ןעװעג םייקמ טָאה רע .ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא עטתיּב-לעּב רעד טימ טנכערעצ ךיז טָאה

 רע זַא ,ןכדש ַא טימ ןדײר ןּבױהעגנָא טָאה ןוא ,טײנַאּב ןוא טדיײלקַאּב יז :החטבה ןַײז

 ,טָאטש רעדמערפ רעד ןופ ךודיש םעד ןגיילרָאפ טשרמולּכ םיא ןוא רעטָאפ םוצ ןייג לָאז

 רע יװ יֹזַא ,זיא לדיימ סָאד ּוװ ,וצניהַא ןרָאפעג זיא ןוא רעטָאֿפ םעד ןעמונעג רע טָאה

 ןעמוקעג ףּכיּת זיא .ןוטנָא ךיז לָאז יז זַא ,ןסיוו וצ ןּבעגעג ריא רע טָאה ,ןעמוקעג זיא

 ,הנותח רעד תעּב ןעגנַאגעג זיא יז סָאװ ,עשזָאדַא יד טכַארּבעג ריא טָאה ןוא רעטלַא רעד

 רעטָאפ ןטימ ןעמוקעג זיא רע זַא ןוא ,ןָאטעגנָא ךיז טָאה יז ןוא ,לכיש ערעדנַא סָאד ןוא

 ףױא ןעװעג זיא יז סָאװ ,לדײמ םענעגײא םעד טנעקרעד ריא ןיא רע טָאה ,ןקוקנָא יז

 טַײצ שדוח ַא ףיוא טלעטשענּפָא טָאה'מ ןוא ,ןדירפוצ רעייז ןעוועג ןענַײז ייז .הנותח רעד

 טָאה ןוא שטנעמ רעטלַא רעד ןעמוקעג ףֹּכיּת זיא ,ןרָאפעצ ךיז ןענַײז יז ןוא ,הנותח יד

 עסיורג ַא ןעיָארטס לָאז יז סָאד ,טגָאזעג ריא טָאה ןוא ,רעּבליז ןוא דלֲאג ךס ַא טכַארּבעג

 ,הביבס רעקימורַא רעד ןופ םינּבר עלַא יד ןטעּברַאפ ןַײז ןלָאז'ס עכלעוו ףיוא ,הנותח

 לָאז ,הנותח יד ןטיײרגרַאפ טעװ ןעמ זַא ןוא ."םעד ףיוא ךיוא עטַאט ןַײד ןַײז ָאד טעװ;

 =רַאס יד ףּכיּת טגָאזרַאפ יז טָאה ,ץלַאז ןָא ןכַאמ ,ןסע טעװ רע סָאװ ,םילכאמ עלַא ןעמ

 ןַײז ןלָא בר םעד ןוא םעד רַאפ ןטיירגוצ טעװ ןעמ סָאװ םילכאמ עלַא זַא ,סרעװ

 ,ץלַאז ןָא
 ךלָאג טכַארּבעג טָאה ,רעטלַא רעד ןעמוקעג זיא ,הּפוח רעד וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא

 ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענַײז'ס תעשּב ןוא ,סעטסנעש סעלַא ,סרעכעּב ערעַײט ןוא רעדיילק ןוא

 עלַא שיט םוצ טגנַאלרעד טָאה ןעמ ,ןטַאט ריא טנעקרעד ףּכיּת יז טָאה ,םינּבר עלַא

 טײג ןסע טנעקעג טינרָאג טָאה רע ןוא ,טיטעּפַא סיורג טימ ןסעגעג ןּבָאה עלַא ,םילכאמ

 ןעמ ןעק ױזַא יװ; :רע טגָאז '!טינ ריא טסע סָאװרַאפ ,יּבר; :םיא טגָאז ןוא הלּכ יד וצ

 רעַײא ןּבירטעגסױרַא ריא טָאה עשז:סָאװרַאפ, :םיא וצ יז טגָאז "??ץלַאז ןָא זיא'ס זַא ,ןסע

 יזַא "ץלַאז יװ יװַא ּביל ךַײא טָאה יז זַא ,טגָאזעג ךַײא טָאה יז סָאװ רַאפרעד רעטכָאט

 ?נימעגפיוא םיא טָאה ןעמ זַא ,תושלח ףֹּכיּת ןלַאפעג רע זיא ,טרעהרעד סָאד טָאה רע יװ

 טָאה רע זַא ,טלייצרעד רע טָאה .טשלחעג טָאה רע סָאװרַאפ טגערפעג םיא ןעמ טָאה ,טרעט

 לַײװ ,טײקשירַאנ ַאזַא ּבילוצ ןּבירטעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,רעטכָאט ןַײז ןיא טנָאמרעד ךיז

 םיא וצ ןעגנַאגעגוצ סלָאמַאד זיא .ץלַאז יו ּביל םיא טָאה יז זַא ,טגָאזעג םיא טָאה יז

 "כָאט ןַײד ךיא ןיּב טָא; :טגָאזעג ןוא טזדלַאהעג ןוא טשוקעג םיא טָאה ,הלּכ יד

 ןוא טיירפרעד רעייז ךיז ןּבָאה עלַא ,'טינ ךיז גרָאז ,ןּבירטעגסױרַא יז טָאה וד סָאװ ,רעט

 ,הנותח עכעליירפ ַא רעייז ןעוועג זיא'ס

 862 ַא 'ג 'וװניא
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0 

 הש עמ עטייווצ

 לָאמנײא .רעטכעט ןּביז טַאהעג יײז ןּבָאה ,ןיציּבר ַא טימ בר ַא ןעוװעג זיא לָאמַא

 .'דלָאג יװ, :יז טרעפטנע "?טלָאה רימ וטסָאה יװ; :רערעטלע רעד ַײּב בר רעד טגערפ

 םעדכָאנ .'רעּבליז יו, :יז טגָאז "?;טלָאה רימ וטסָאה יו, :רערעדנַא רעד ַײּב רע טגערפ

 ?כָאט רעטעּביז רעד ַײּב רע טגערפ םעדכָאנ .וו"זַאא ילרעּפ יו, :יז טגָאז ,רעטירד רעד ַײּב

 =עג ריא ףיוא רע זיא ,'ץכעקעג ַא ןיא ץלַאז יו, ;יז טגָאז "!טלָאה רימ וטסָאה יו, :רעט

 ,ןּבירטעגסױרַא יז טָאה ןוא סעּכ ןיא ןרָאװ

 .ךַײט ַא וצ ןעמוקעג זיא יז זיּב ,ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעגקעװַא יז זיא

 עלעטסעק יד ןעמונעגסױרַא יז טָאה .עלעטסעק ַא םורַא טמיווש ךַײט ןפיוא ןעזרעד יז טָאה

 ,גנוריצ ,לרעּפ ,רעּבליז ,דלָאג עלופ ַא ָאד זיא ןטרָאד :טשרע ןוא ,טנפעעגפיוא יז טָאה ןוא

 רעטַײװ זיא ןוא עלעטסעק יד ןעמונעג יז טָאה .ךעלעכיש ענעדלָאג רָאּפ ַא ןוא רעדיילק

 זיא .סטכַאנ וצ גָאטַײרפ ןרָאװעג זיא סע ןענַאװ זיּב ,גנַאל ױװַא ןעגנַאגעג יז זיא ,ןעגנַאגעג

 יז טָאה .ןעורּפָא ענילַאװַאז ןפיוא בר םַײּב טצעזעג ךיז'ט ןוא לטעטש ןיא ןעמוקעג יז

 בר םַײּב ךיז ןעמ טָאה .ןמא; :טרעפטנעעג יז טָאה .שודיק טכַאמ בר רעד יװ ,טרעהרעד

 ,שטנעמ ַא זיא סָאד ּבױא, :טגָאזעג טָאה ןוא ןציּבר יד סױרַא זיא ,ןקָארשרעד ּבוטש ןיא

 ."עוועג זיא רע ּוװ רעטַײװ ןייג רע לָאז ,דש ַא זיא סָאד ּביױא ןוא ,ּבוטש ןיא ןייג רע לָאז

 ןוא ּבוטש ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא יז זיא ,"ןשטנעמ עלַא יװ ,שטנעמ ַא ןיּב ךיא , :יז טגָאז

 סעּפע רימ טיג ,עקשטעטתיּב-לעּב, ;ןיציּבר רעד וצ יז טגָאז גָאטנוז ,תּבש רעּביא ןעװעגּפָא

 ײנַאג ַא ןקילפ יז טגעלפ ."ןרעדעפ ןקילפ וטסעװ ,ןוויוא ןרעטנוא ייג, :יז טגָאז ,'טעּברַא

 ,ןרעדעפ ךָאװ עצ

 עלַא ךיז ןּבָאה .הנוחח רעטכָאט סריבג םַײּב לטעטש ןיא ןַײז טפרַאדעג טָאה לָאמניײא

 ךיוא ךיז טָאה ,לדײמ יד ,יז ןוא ,הנותח רעד ףיוא ןייג וצ ןּבילקעג ּבוטש ןיא בר םִַײּב

 ,עקרעלטעּב, :רעטכעט סבר םעד ריא וצ ןגָאז ,הנותח ףיוא ןעמענ יז לָאז ןעמ זַא ,ןטעּבעג

 ײז ןוא ,"ןָאטוצנָא סָאװ ,טינ ךָאד טסָאה וד ?הנותח ףיוא ןייג ךיוא טסליװ וד ,עקרעּפעלש

 ןופ ןעמונעגסױרַא יז טָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא ןענַײז ייז זַא ,םעדכָאנ .ןעמונעג טינ ריא ןּבָאה

 =עגנָא ץלַא סָאד טָאה ןוא ,ךעלעכיש ענעדלָאג יד ןוא גנוריצ ,רעדיילק ענעדַײז :עלעטסעק

 זַא ,טצנַאטעג ןייש ןוא ןָאטעגנָא ןיש ױזַא ןעװעג זיא יז .הנותח ףיוא קעװַא זיא ןוא ןָאט

 .ןוז סבר םעד ןרָאװעג ןלעפעג רעייז יז זיא .טנָאקרעד טינ יז טָאה ּבוטש סבר ןופ רענייק

 םעד טּפעלקעגוצ טָאה ןוא ןעגנַאגעג זיא יז ןוא ,לעװש ןפיוא ךעּפ טרימשעגנָא רע טָאה

 ,םײהַא ןעגנַאגעגקעװַא ןוא ןזָאלעג םיא טָאה ןוא ןסַײרּפָא טנעקעג טינ םיא יז טָאה ,לכיש

 ןרעטנוא רעטַײװ קעװַא זיא ןוא עלעטסעק ןיא ןטלַאהַאּב טָאה ןוא ןָאטעגסױא ץלַא קירוצ

 .ןרעדעפ ןקילפ ןוויוא

 םײהַא טכַארּבעג םיא טָאה ןוא ןסירעגּפָא םיא טָאה ןוא ןוז סבר םעד ןעגנַאגעג זיא

 רעד טימ ,עלעכיש רענעדלָאג רעד טוג ןַײז טעװ סע לדיײמ רעכלעװ ףיוא :טגָאזעג ןוא

 םענייק ףיוא ןוא ,לכיש םעד ןסַאּפנָא טוװּורּפעג ךעלדיימ עלַא ןּבָאה .ןּבָאה הנותח רע טעװ

 יד ויא ,ןיילק רערעדנַא ןַא ףיוא ןוא ,סיורג רערעדנַא ןַא ףיוא :טוג ןעוועג טינ רע זיא

 "נָא לעװ ךיא ,רימ רָאג טיג, :טגָאזעג טָאה ןוא ןוויוא ןרעטנוא ןופ ןעגנַאגעגסױרַא לדיימ

 ײעלש ,עקרעלטעּב וד; :ןעַײרש וצ ןּבױהעגנָא ריא ףיוא ןעמ טָאה "עלעכיש םעד ןטסעמ

 ןענַאטשעגוצ זיא יז רעּבָא "עלעכיש םעד ןטסעמנָא ןטעּב וצ הזעה ַא וטסָאה יװ ,עקרעּפ

 טקנוּפ זיא ,ןטסָאמעגנָא םיא טָאה יז יװ ,עלעכיש םעד ןטסעמנָא ןּבעגעג ריא טָאה ןעמ ןוא
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 =עג קיטעמוא רעיײז ּבוטש ןיא בר םַײּב עלַא ןענַײז .ןרָאװעג טיינעג סָאמ ריא ףיוא יװ

 רעד רָאנ .לדיימ רעמערָא ןַא רעייז טימ ןּבָאה הנותח ףרַאד רערעייז ןוז רעד סָאװ ,ןרָאװ
 ןַאד "ןּבָאה הנותח ריא טימ טעװ רע ,ןַײז טעװ סע סָאװ ,ןַײז געמ סע :טגָאזעג טָאה ןוז

 עטוג יד ןוא ,ןטנַאילירּב ןוא רעּבליז יד טימ דלָאג יד :לטסעק ןופ ןעמונעגסױרַא יז טָאה

 טָאה סָאװ ,לדיימ יד סָאד זיא יז זַא ,טגָאזעג טָאה ןוא ,עלעכיש ןרעדנַא םעד ןוא ,רעדיילק

 ךָאנ ןתח רעד ןוא ,ךעליירפ רעייז ןרָאװעג עלַא ןענַײז .הנותח ףיוא ריבג םַײּב טצנַאטעג
 ךס ַא ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענַײז סע .הנותח ףיוא ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ ןוא .רעמ

 =ֹעג טָאה ןעמ .ןעמוקעג ךיוא זיא ,בר רעד ,רעטָאפ סהלּכ רעד ,םינּבר ךס ַא ןוא טסעג
 =רַאס םעד ןטעּבעג הלּכ יד טָאה ערעשטעװ-הּפוח רעד וצ .הנותח עסיורג ַא רעייז טכַאמ
 =ָעג ןטַײװ ןופ טָאה יז ,ץלַאז ןָא ןּבעג ךיי רעלעט ַא רע לָאז רעטָאפ ריא רַאפ זַא ,רעװ

 :טגערפעג ןוא םיא וצ ןעגנַאגעגוצ יז זיא ,טינ טסע רע זַא ,טעז יז ןסע טעװ רע יצ ,טקוק

 ריא, יז טגָאז ,'ץלַאז ןָא סעפע זיא סע; :רע טגָאז "?!טינ ריא טסע סָאװרַאפ ,דיי יד,

 ,טגָאזעג טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד ןּבירטעגסױרַא רעטכָאט ַא ערעַײא טָאה ריא זַא ,טקנעדעג

 יז סָאד ,טגָאועג םיא יז טָאה םעדכָאנ .'ץכעקעג ַא ןיא ץלַאז יו טלָאה ךַײא טָאה יז זַא

 ענייא ןלַאפעגפױרַא ןענַײז ייז ,ןּבירטעגסױװַא לָאמַא יז טָאה רע סָאװ ,רעטכָאט ענעי זיא

 ךיז ןּבָאה ןוא טשוקעג ןוא טודלַאהעג ךיז ןּבָאה ןוא רעזדלעה יד ףיוא ערעדנַא יד ףיוא

 ,ןטעּבעגרעּביא
 ,טעילוהעג טָאה ןעמ ןוא

 ,ןעקנורטעג ןַײװ ןוא דעמ ןוא

 ,ןענורעג דרָאּב רעּביא

 ,ןעמוקעגנָא טינ ליומ ןיא ןוא

 (ענליװ)
 246 'ג 'װניא

 ןוויוא-קַאּב ןיא עלירָאס .וו

 יד ןוא ןַײרַא ליש ןיא ןַאגעג בר רעד זיא ,ןיציּבר ַא טימ בר ַא ןעװעג זיא לָאמַא
 יד ,עלירָאס ןסייהעג טָאה ענייא .ךַאלַאדניק ייוװצ טַאהעג יז ןּבָאה ,ןַײרַא לימ ןיא ןציּבר
 רודיס םעד ןעגנערּב לָאז יז ,ןעלירָאס טגָאזעגנָא יז ןּבָאה .עלהאל ןסייהעג טָאה ערעדנַא
 ןגָארטקעװַא ןעגנַאגעג ןוא רודיס םעד ןעמונעג ןוא עלירָאס ןַאגעג זיא .ןַײרַא לוש ןיא
 ןיא ןליּפש ןוא ךַאלַאסקיש ןציז רעטסיולק ןפיוא יװ יז טעזרעד .ןַײרַא לוש ןיא ןיציּבר רעד
 ,ךַאלַאסינ ןיא ייז טימ ןליּפש ןַאגעגּפָארַא עלירָאס זיא .ךַאלַאסינ

 :קוק ַא יז טיג ,םײהַא יז טייג ,ָאטשינ זיא עלירָאס זַא ,יז טעז ,טרַאװ ןיציּבער יד
 לָאז יז ,ןעַײרש וצ ןָא יז טּבײה .ךַאלַאסינ ןיא טליּפש ןוא עלירָאס טציז רעטסיולק ןפיוא
 טעװ יז זַא ,ןעַײרש וצ ןָא טּבײה ןוא סעּכ ןיא יז טרעװ .טשינ ליװ יז ןוא ,ןײגּפָארַא
 ןוא ,ןפָאלש ןַאגעג ןוא ריט יד טכַאמרַאפ יז טָאה ,ןַײרַא ּבוטש ןיא ןזָאלנַײרַא טשינ יז
 רעטנוא טעבנגרַאפ עלירָאס ךיז טָאה .סַאג רעד ףיוא ןקיטכענ טזָאלעג יז טָאה ןעלירָאס
 ןעלהאל ןפרָאװעגסױרַא טָאה ;ןַײרַא ּבוטש ןיא ןַײרַא ןוא ריט יד טנפעעגפיוא ,ריט רעד
 ןרָאװעג ןפָאלשטנַא זיא ןוא ןַײרַא עלעגיװ ןיא טגײלעגנַײרַא ךיז טָאה ,עלעגיוו םענופ
 ,דרע'רד ףיוא ןגיל ןּבילּבעג זיא עלהאל

 :ָאס יו ןעזעג יז ןּבָאה ,ןיציּבר רעד טימ בר רעד טּפַאכעגפיוא ךיז ןּבָאה ירפ ץנַאג
 ןיא קרַאטש ןרָאװעג יז ןענעז .דרע'רד ףיוא טגיל עלהאל ןוא עלעגיו ןיא טגיל עליר
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 ןענערּברַאפ טלָאװעג ןּבָאה יז ןוא ןויוא ןַא טצייהעגסיוא ןוא ןעמונעג יז ןּבָאה ,סעּכ
 .ןווױא ןיא טנערּב'ס יװ ןעזעג יז טָאה ,טּפַאכעגפױא ךיז טָאה עלירָאס ןעו ןוא .ןעלירָאס
 ןוא ,טיורּב טקַאּב יז זַא ,טגָאזעג ןיציּבר יד טָאה ";ןוויױא ןיא טנערּב סָאװרַאפ, :יז טגערפ
 ןוא ,טנערּברַאפ יז טָאה ןוא ןַײרַא ןוויוא ןיא ןעלירָאס ןפרָאװעגנַײרַא ןוא ןעמונעג טָאה
 ַא ןרָאװעג זיא ךַאלַאדנייּב יד ןופ .םעדיוּב ןפיוא ןפרָאװעגפױרַא יז טָאה ךַאלַאדנייּב יד
 ןוא לּבַײװ ַא טייג :קוק ַא יז טיג ,ןוטוצנָא סָאװ טַאהעג טשינ יז טָאה ,עלירָאס עַײנ
 :עלַאדיל ַא ןעגניז ךַײא ךיא לעװ ,עלַאדמעה ַא רימ טקנעש? :יז טגָאז ,רעדמעה טגָארט

 ,טעליוקעג ךימ טָאה עמַאמ יד
 ;ןסעגעג ךימ'ט עטַאט רעד
 ךַאלַאדירּב ןוא רעטסעוװש עלַא
 ."ןסעגרַאפ רימ ןיא ןּבָאה

 ,יילק טימ לּבַײװ ַא טייג :קוקַא יז טיג .עלעדמעה ַא טקנעשעג לּבַײװ סָאד ריא טָאה
 :עלַאדיל ַא ןעגניז ךַײא ךיא לעװ עלַאדיילק א רימ טקנעש, :יז טגָאז .ךַאלַאד

 ,טעליקעג ךימ טָאה עמַאמ יד
 ;ןסעגעג ךימ'ט עטַאט רעד
 ךַאלַאדירּב ןוא רעטסעװש עלַא
 ,"ןסעגרַאפ רימ ןיא ןּבָאה

 יז טייג ,ךַאלַאכיש ןייק טינ יז טָאה .עלַאדײלק ַא טקנעשעג לּבַײװ סָאד ריא טָאה

 ךַײא ךיא לעװ ,ךַאלַאכיש רָאּפַא רימ טקנעש; :ךַאלַאכיש רָאּפ ַא יז טעּב ,םָארק ַא ךרוד
 :עלַאדיל ַא ןעגניז

 ,טעליוקעג ךימ טָאה עמַאמ יד 1
 ;ןסעגעג ךימ'ט עטַאט רעד
 ךַאלַאדירּב ןוא רעטסעװש עלַא
 ,"ןסעגרַאפ רימ ןיא ןּבָאה

 =עג ןוא ןוטעגנַא ןכַאז עלַא ךיז טָאה יז .ךַאלַאכיש רָאּפ ַא טקנעשעג ריא ןעמ טָאה
 .עלירָאס 'יא סָאד זַא ,טּבײלגעג טשינ ןעמ טָאה םייה רעד ןיא ,םײהַא ןַאג

 ('װ רענילָאװ ,קציול)
 9,815 '1 'װניא

 רעטסיולק-ץיּפש ןפיוא הנח-הרש .2

 ןּבָאה ,ןַײרַא קרַאמ ןיא ןעגנַאגעגקעװַא יז ןענַײז .קלָאּפרָאּפ ַא ןעועג זיא לָאמַא
 =עגוצ זיא ,ּבוטש יד טרעקעגסיוא יז טָאה .ּבוטש ןיא ןײלַא ןהנח-הרש ןזָאלעגרעּביא ייז
 רעד ןעמוקעג זיא .רעטסױלק=ץיּפש ןפיוא טּפַאכעגפױרַא יז טָאה ןוא ענָארָאװ ַא ןגיולפ
 ןפיא ןעזעג יז יז ןּבָאה ,רעטסיולק םוצ ןעגנַאגעגוצ ייז ןענַײז ,ןעמַאמ רעד טימ עטַאט
 !רעטסױלק=ץיּפש ןופ ּפָארַא םוק ,וינהרש ,וינהרש, :טגָאזעג יז ןּבָאה ,רעטסיולק=ץיּפש
 :טגָאזעג יז טָאה

 ,עטַאט ,ןיינ,
 ןיימ ךיא םָאװ טינ טסייוװ וד
 ,הנותח ןּבָאה ןדיומ עלַא
 .ןילַא ּבַײלּב ךיא ןוא
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 ּפָארַא םוק ,וינהרש ,וינהרש, :טגָאזעג טָאה ןוא עמַאמ יד ןעגנַאגעגוצ זיא רעטציא

 :יז טגָאז "!רעטסױלקײץיּפש ןופ

 ,עמַאמ ,ןיינ)

 ,ןיימ ךיא סָאװ טינ טסייוו וד

 ,הנותח ןּבָאה ןדיומ עלַא

 ,"ןיילַא ּבַײלּב ךיא ןוא

 :טגָאזעג יז טָאה ,רעדורּב רעד ןעגנַאגעגוצ זיִא טציא

 ,רעדורּב ,ןיינ

 ,ןיימ ךיא סָאװ טינ טסייוו וד

 ,הנותח ןּבָאה ןדיומ עלַא

 ,"ןײלַא ּבֵיילּב ךיא ןוא

 :טגָאזעג יז טָאה ,רעטסעווש יד ןעגנַאגעגוצ זיא

 ,רעטסעוװש ,ןיינ

 ,ןיימ ךיא סָאװ טינ טסייוו וד

 ,הנותח ןּבָאה ןדיומ עלַא

 ,"ןײלַא ּבַײלּב ךיא ןוא

 ךעלעמַאּפ ,רעטסיולק-ץיּפש ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא יז ויא ,טכָאנַײּב ןעמוקעג זיאיס זַא

 =רַאפ ,טינ ליוו ךיא, :רע טגָאז "!רימ ןפע ,עטַאט;, :טגָאזעג ןוא רעטצנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ

 ,טלָאװעג טינ -- ןעמַאמ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ יז זיא י"ןטלָאװעג טינ רעירפ וטסָאה סָאװ

 טָאה רעטסעװש יד .רעטסעוװש רעד וצ ןעגנַאגעגוצ יז זיא ,טלָאװעג טינ -- רעדורּב םוצ

 טימ עשַאק ןּבעגעג ריא טָאה ,ןויױא ןפיוא טצעזעגרעדינַא יז טָאה ,ריט יד טנפעעגפיוא

 ,ןפָאלשטנַא ןרָאװעג ףּכיּת יז זיא ,ןפָאלש טגיילעג ךיז טָאה יז ןוא ןסעגעג טָאה יז ,ךלימ

 ('ה רענילָאװ ,ץערָאק)

 980א 'ג 'ווגיא

 ךעלרעדניק יד ןוא רעּב רעד .3

 השע מ עטש רע

 ןיא ןעגנַאגעגקעװַא בר רעד זיא לָאמניײא ,ןיציּבר ַא טימ בר ַא ןעוועג ויא לָאמַא
 ײז ,רעדניק ךס ַא ןועװעג ןענַײז יז ַײּב .סעדגַאי ןּבַײלק דלַאװ ןיא ןיציּבר יד ןוא לוש
 ,םעדכָאנ דלַאּב .ןוָאלנַײרַא טינ ּבוטש ןיא םענייק ןלָאז יז ,רעדניק יד טגָאזעגנָא ןּבָאה
 ךיז ןוא רעּב רעד טּפַאלקעגנָא ריט ןיא טָאה ,קעװַא ןענַײז ןיציּבר רעד טימ בר רעד ןעוװ
 .עגנָא טָאה רעּב רעד ןעװ .טנפעעג טינ ןּבָאה רעּבָא רעדניק יד "!טנפע ,רעדניק, :ןטעּבעג
 וצ ךיז ןּבױהעגנָא ןוא ןקָארשרעד רעײז רעדניק יד ךיז ןּבָאה ,ןּפַאלק וצ קרַאטש ןּבױה
 ?רד רעד ,ףַאש ןרעטנוא רעטייװצ רעד ,ףַאש ןפיוא ןטלַאהַאּב ךיז טָאה רענייא ,ןטלַאהַאּב
 רעטסקעז רעד ,טעּב ןיא רעטפניפ רעד ,דָאמַאק ןרעטנוא רעטרעפ רעד ,דָאמַאק ןפיוא רעט
 רָאג רענייא ןוא ,"עשטוּפַאּפ ַאדוק, ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה עקירעּביא יד ןוא--טעּב ןרעטנוא
 ריט ןיא ןּפַאלק וצ ןּבױהעגנָא טָאה רעּב רעד .ןטלַאהַאּב זָאלג ַא ןיא ךיז טָאה רעניילק ַא
 ,ריט יד ןכָארּבעצ ןוא חוּכ סיורג טימ ןָאטעג ּפַאלק ַא רע טָאה םיצולּפ .סעּפַאל יד טימ
 ,םעניילק םעד רָאנ ,ןסעגעגפיוא רעּב רעד טָאה רעדניק עלַא ,ּבוטש ןיא ןַײרַא זיא רע
 ,טקרעמַאּב טינ םיא טָאה רע לַײװ ,ןסעגעגפיוא טינ רע טָאה ,ןגעלעג זָאלג ןיא זיא סָאװ
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 טָאה ,ןענופעג טינ רעדניק יד טָאה ןוא ןעמוקעג םייח רעד ןיא זיא ןיציּבר יד ןעוו
 יד טלייצרעד טָאה ןוא זָאלג ןופ דניק רעד ןעגנַאגעגסױרַא זיא ,ןקָארשרעד רעייז ךיז יז
 =עגקעװַא זיא ןוא רעסעמ ַא ןעמונעג ןיציּבר יד טָאה .ןפָארטעג ךיז טָאה סע סָאװ ,ןיציּבר

 ןפור ןּבױהעגנָא םיא טָאה ןוא רעּב םעד ןעזרעד יז טָאה ןטַײװ ןופ .רעּב םעד ןכוז ןעגנַאג

 ;ךיז וצ
 ,רעּב ,רעּב

 ,רעהַא םוק
 ."סעדגַאי ןּבעג ריד לעװ ךיא

 :ןפורעג רעטַײװ יז טָאה .ןעגנַאגעג טינ זיא רעעּבָא רעב רעד
 ,רעּב ,רעּב,

 ,רעהַא םוק
 ץיגָאה ןּבעג ריד לעװ ךיא

 זַא ,טגָאזעג םיא טָאה עּבָאּב יד ןעוו ןוא .ןעגנַאגעג טינ ץלַא רעּבָא זיא רעּב רעד

 ןוא ,טגײלעגרעדינַא ךיז טָאה רע .ןעגנַאגעגוצ ריא וצ רע זיא ,ןרעפעלשנַײא םיא טעװ יז
 רעסעמ םעד ןעמונעגסױרַא ןיציּבר יד טָאה ,ןרעפעלשנַײא ןעמונעג םיא טָאה ןיציּבר יד

 ןיציּבר יד ,ךִיוּב סרעּב ןופ סױרַא רעדניק יד ןענַײז ,ךיוּב ןיא רעּב םעד ןטינשעגנַײא ןוא

 ןענַײז ייז ןוא ןשַאװעגסיוא טוג ייז טָאה ןוא דָאּב ןיא טריפעגקעװַא רעדניק יד טָאה

 .קיטסול ןוא ךעליירפ ןעועג זיא'ס ןוא ןעמוקעג םײהַא
 (דנַאלמעל ,עגיר)

 2,391 יג 'וװניא

,4 

 הׂש עמ ע ט יי וװ צ

 ןיא ןעגנַאגעג יז זיא .ךַאלעדניק ךס ַא טַאהעג יז טָאה ,עציּבַאּב ַא ןעוועג זיא לָאמַא
 סנייא .םייהרדניא ןטלַאּברַאפ יז טָאה ךַאלעדניק יד ןוא ,ךַאלַאדנעּפש ןּביױלק ןַײרַא דלַאװ
 סנײא ,טעּב ןרעטנוא סנייא ,טעּב ןיא סנייא ,קָאליקעּפ ןרעטנוא סנייא ,קָאליקעּפ ןפיוא
 :רַאפ יז טָאה ןעלהשמ ןוא ןעלערָאס רָאנ .עפַאש רעד רעטנוא סנייא ,עפַאש רעד ףיוא
 טנפע ,עלהשמ ,עלערָאס, :טַײרש ןוא רעּב רעד ןייג וצ ןעמוקעג 'יא ,ןטסַאק ַא ןיא ןטלַאּב
 :עגנָא טָאה ןוא לַאװָאק םוצ רעּב רעד ןעגנַאגעג 'יא ,'טשינ ליװ ךיא, .'ריט יד ףיוא רימ
 ריט יד ךיז טָאה ,ןַײרַא ריט ןיא ץרָאפ ןסױרג ַא ןּבעגעג טָאה ןוא סעכָאט םעד טעװָאק
 ןעלהשמ טימ עלערָאס רָאנ ,ךַאלעדניק עלַא ןסעגעגפיוא ןוא ןַײרַא זיא רע ןוא טנפעעגפיוא
 ,ןטסַאק ןיא ןּבילּבעג ןענעז

 :ניק יד ָאטשינ -- קוק ַא יז טיג .ךַאלַאדנעּפש ךס ַא טימ עציּבַאּב יד ןייג וצ טמוק
 טָאה רעּב רעד :יײז ןגָאז ??ךַאלעדניק יד ןענעז ּוװ ,עלהשמ ,עלערָאס; :יז טגערפ ,ךַאלעד
 ,עלערעּב, :ןפורעג םיא טָאה ןוא עלערעּב םוצ עציּבַאּב יד ןעגנַאגעג 'יא .ןסעגעגפיוא יז
 ריד ַאנ ,עלערעּב ,עלערעּב, "!טשינ יי ךיא, -- "?ךַאלימ טימ ןשקָאל ריד ַאנ ,עלערעּב
 ,רע טײג -- "!ןגָאצסױא ךיז םוק ,עלערעּב ,עלערעּב, "!טשינ ייוו'כ,--"!רעטוּפ טימ טיורּב
 ךַאקעל םיא טיג ןוא קָאליקעּפ ןפיוא ףױרַא םיא טגייל ,סיוא םיא טגָאצ ,עציּבַאּב יד טײג
 ךיוּבימ םיִא טדַײנשעצ ןוא רעסעמ ַא יז טמענ ,ןפָאלשטנַא קרַאטש רע טרעװ .ןפנָארּב ןוא
 רעטוּפ טימ טיורפ ייז טיג ןוא ןָא יז טוט ,ּפָא יז טשיװ ,ךַאלעדניק עלַא סױרַא טמענ ןוא
 ןפרָאװעגנַײרַא ןוא ןעמונעג טָאה עציּבַאּב יד ןוא ,ןַײרַא רדח ןיא קעװַא ייז טקיש ןוא
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 טלמעד ןופ ,ךיוּב םעד קירוצ טיינרַאפ ןוא רענייּב ןוא רענייטש ןַײרַא ךיוּב ןיא עלערעּב םוצ
 :ןגירשעג ךַאלעדניק עלַא ןּבָאה ןָא

 ,ךיוּב ןיא ןעגנילק רענייּב ןוא רענייטש,
 "ךיוי ענעדליג ַא ןסע לכיא

 ('ח רענילָאװ ,קציול)
 9,814 'נ 'װניא

8; 

 הׂש עמ צעטיוד

 בר רעד .ךעלרעדניק ךס ַא טַאהעג יז ןּבָאה ,ןיציּבר ַא טימ בר ַא ןעװעג זיא לָאמַא
 ןוא רעּב ַא ןייג וצ ןעמוקענ זיא ,לימ ןיא ןיציּבר יד ןוא ליש ןיא ןעגנַאגעגקעװַא זיא

 ,ליש ןופ ןעמוקעג זיא בר רעד .רעדניק עלַא ןסעגעגפיוא טָאה ןוא ריט יד ןכָארּבעצ טָאה

 ?ביק יד ָאטשינ זיא'ס :קוק ַא ןּבעגעג יז טָאה ,לימ רעד ןופ ןעמוקעג זיא ןיציּבר יד ןוא

 רעד ןעמוקעג זיא'ס, :ייז ןגָאז '!ריא טַײז ּוװ ,ךעלרעדניק ,ךעלרעדניק, :ײז ןעַײרש .רעד

 :ןעַײרש ןָא יז ןּבײה ."ןסעגעגפיוא עלַא זדנוא טָאה ןוא ,ריט יד ןכָארּבעצ טָאה ןוא רעּב

 טימ ךעלעּפַײרג ריד ַאנ, :יײז ןגָאז ."טשינ ליוו ךיא, ;רע טגָאז ,"ןזיול ךיז םוק ,עלערעּב,

 ליווכ, :רע טגָאז ,"רעטוּפ טימ ךעלעקשַאק ריד ַאנ, .'טשינ ליוו ךיא, :רע טגָאז ,"רעטוּפ

 :רע טגָאז ,"שיילפ ריד ַאנ, .טשינ לי רע ,ךיוא רע טגָאז ,"ךעלעקרעקוצ ריד ַאנ, ."טשינ

 "רַאפ םיא טָאה'מ ןוא ןסעוצנָא ךיז ךס ַא ןּבעגעג םיא ן'טָאה .ןיוש רע טייג .'ךיא יג טָא

 ,ךיוּב םעד ןטינשעגפיוא םיא טָאה'מ ןוא ,רעסעמ ןסיורג ַא ןעמונעג טָאה'מ ןוא ,טרעפעלש

 ןוא ןגָאװצעגסױא ךעלרעדניק יד ןעמ טָאה .ךעלרעדניק עלַא ןעמונעגסױרַא טָאה'מ ןוא

 סניא ,טעּב ןפיוא סנײא ,שיט ןרעטנוא סנייא ,שיט ןפיוא סנייא טצעזעגפיורַא טָאה'מ

 עלעקשַאק ןּבעגעג יײז טָאה'מ ןוא ץוק ןיא סנייא ,קָאלעקעּפ ןפיוא סנייא ,טעּב ןרעטנוא

 ןוא רענייּב טימ רענייטש ןַײרַא ךיוּב ןיא טגײלעגנַײרַא ץטָאה רעּב םעד ןוא ,ךעלימ טימ

 ןוא ףיוא ךיז טּפַאכ רע .טקעװעגפיוא םיא טָאה'מ ןוא ךיוּב יד קיריק טיינרַאפ םיא טָאה'מ

 ;טַײרש ןוא םורַא רע טייג ,ךעלרעדניק יד ָאטינ--ךיוּב םַײּב ּפַאט ַא ךיז טיג

 ,ט5 ,על ,99 ,טרט;

 רענייּב ןוא רענייטש

 ,'ךיוּב ןיא רימ ןעגנילק

 ('ה רענילָאװ ,ענװָאר)
 786 א 'נ 'וװוניא

6 

 השעמ עטרעפ

 ליש ןיא ןעגנַאגעג בר רעד זיא לָאמנײא ,ןיציּבר ַא טימ בר ַא ןעװעג זיא לָאמַא
 .רַאפ ךיז ןלָאז יז ,רעדניק יד טגָאזעגנָא ןּבָאה ןוא ,ןַײרַא לימ ןיא ןציּבר יד ןוא ןַײרַא
 טָאה סנייא .ןענעפע טשינ יײז ןלָאז ,ןּפַאלקנָא טעוו'ס רעװ ןוא ,ךיז ןטלַאהַאּב ןוא ןכַאמ
 ,טעּב ןרעטנוא סנייא ,טעּב ןפיוא סנייא ,רעגייז ןרעטנוא סנייא ,רעגייז ןפיוא ןטלַאהַאּב ךיז
 רעד ,ןעמ טרעה םעד ןיא .עלעשעלפ ַא ןיא ןטלַאהַאּב ךיז טָאה עלעשרעה דניק ןייא ןוא
 רעד זיא .טנפעעג טשינ ןּבָאה רעדניק יד רעּבָא "!ףיוא רימ טנפע, :;ריט ןיא טּפַאלק רעּב
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 ,ץרָאפ ַא ןּבעגעג טָאה ןוא סעכָאט םעד טפרַאשעגנָא ךיז טָאה ,לַאװָאק םוצ ןעגנַאגעגוצ רעּב

 ץוחַא ,ךעלרעדניק עלַא ןסעגעגפיוא טָאה רעּב רעד ןוא ,ןסירעגפיוא ךיז טָאה ריט יד ןוא

 .ןעלעשרעה
 "ביק ערעזדנוא ןענעז ּוװ, :טגערפעג ייז ןּבָאה ,ןעניקעג ןענעז עמַאמ=עטַאט יד ןעוו

 .ןסעגעגפיוא יז טָאה רעב ַא זַא ,עלעשעלפ ןופ ןגירשעגסיורַא עלעשרעה טָאה "!ךעלרעד

 טָאה ,ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןיא רע ןעװ ןוא ,ןגָאװצעגּפָא םיא ,רעּב םעד טּפַאכעג ןעמ טָאה

 טגײלעגנַײרַא ןוא ךעלרעדניק עלַא ןעמונעגסױרַא ןוא ךיוּב םעד ןטינשעגפיוא םיא ןעמ

 ,רענייּב ןוא רענייטש

 :ןעגניזעג ןּבָאה רעדניק עלַא ןוא

 ןעגנילק רענייּב ןוא רענייטש,

 ,ךיוּב סרעּב ןיא

 "!ךיוי ענעדליג ַא ןסע ןלעוו רימ

 ('ח רענילָאװ ,וויוש עּבורה)

 56,175 'ג 'װניא

 רעּב-עלעּבַאּב ,7

 יד ןּבָאה .ךעלרעדניק ןעצ טַאהעג יז טָאה .רעּב-עלעּבַאּב ַא ןעועג לָאמַא זיא'ס
 ימָא רעּבײעלעּבַאּב טָאה לָאמניײא .ךעלרעפרַאפ טימ ךעלעּבָאּב טַאהעג ּביל רעייז ךעלרעדניק
 ןיא ןעגנַאגעגקעװַא יז זיא ןײלַא ןוא ,ךעל-עפרַאפ טימ ךעלעּבָאּב ּפָאט ןלופ ַא טכָאקעג
 ,ןסע'ס ןסעגעגפיוא ןּבָאה ,ךעלרעדניק יד ןעגנַאגעג ןענעז .ץלָאה ןּבױלק ןַײרַא דלַאװ
 ןוא ןעגנַאגעג יז ןענעז .ןגָאלש טשינ יז לָאז רעּב:עלעּבַאּב סָאד ,טַאהעג ארומ ןּבָאה ןוא
 =עלעּבַאּב ןעװ זַא ,טסּוװעג ןּבָאה יז לַײװעּב ,ןעלדָאנ ךוטנַאה ןיא ןכָאטשעגנַײרַא ןּבָאה
 ףיא סנייא :ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה ןוא ,ּפָא ךיז טשיװ ןוא ךיז יז טשַאװ ,ןייג וצ טמוק רעּב
 סנײא ,טעּב ןרעטנוא סנײא ,טעּב ןפיוא סנײא ,קנַאש רעד רעטנוא סניײא ,קנַאש רעד
 ןפיוא סנייא ,ןטסַאק ןיא סנייא ,ןטסַאק ןפיוא סנייא ,רעגייז ןרעטנוא סנייא ,רעגייז ןפיוא
 ,רעמלַא ןרעטנוא סנייא ןוא רעמלַא

 ריא טנפע סנייק ןוא ריט יד ןיא ןָא טּפַאלק ,דלַאװ ןופ ןעמוקעג זיא רעב-עלעּבַאּב
 ,טשינ ריא טרעפטנע רענייק רָאנ "!ףיוא טכַאמ ,ךעלרעדניק ,ךעלרעדניק, :יז טַײרש .טשינ
 ןעלעּבָאּב ןּבעג קנע לעוו'כ ,ףױא סטכַאמ ,ךעלרעדניק ,ךעלרעדניק, :רעדיװ יז טַײרש
 דלַאּב יז ןענעז ,לכאמ םעד ןופ טרעהרעד ןּבָאה ךעלרעדניק יד זַא "?!ךעלרעפרַאפ טימ
 ,ןעמוקעגנַײרַא רָאנ זיא יז ןעװ .טנפעעג רעּב:עלעּבַאּב'ס ןוא ,טרָא ןַײז ןופ סעדעי ּפָארַא
 *עלעּבַאּב ,יּפָא ךיד שיװ ןוא ּפָא ךיד שַאװ ,רעּב:עלעּבַאּב, :טגָאזעג ךעלרעדניק יד ןּבָאה
 ,ךוטנַאה ןטימ טשיװעגּפָא ךיז טָאה יז ןעװ ןוא ,ןשַאװעגּפָא ,טגלָאפעג ייז טָאה רעּב
 ,ןגָאלש טנָאקעג טשינ יז טָאה יז זַא ,ןכָאטשעצ ױזַא ךיז יז טָאה

 (עשרַאװ)
 7,276 יג !װניא

 רעטסיולק ןיא עלהווח .8

 :ךעלרעדניק ַײרד טַאהעג יז ןּבָאה .ןעמַאמ ַא טימ עטַאט ַא ןעװעג לָאמַא זיא עס
 בוט:םוי ברע יעלהווח עטירד'ס ןוא עלחר עטייוװצ יד ,לקילאומש ןסייהעג טָאה רענייא
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 ןענעז ןעלחר טימ עמַאמ יד ,ןַײרַא לוש ןיא ןעגנַאגעג ןעלקילאומש טימ עטַאט רעד זיא
 .ּבוטש יד ןעמָארפיױא םייה רעד ןיא ןּבילּבעג זיא עלהווח ןוא ןַײרַא לימ ןיא ןעגנַאגעג
 ןוא טסימ סָאד ןעמונעגנעמַאזוצ ,ּבוטש יד טרעקעגסיוא ,ןטעּב יד טעּבעגפיוא טָאה עלהווח
 ,עקַײפ ןַײז ליומ ןופ סױרַא טזָאל ןוא ץירּפ ַא ךרוד ךיז טרָאפ ,ןפרַאװסױרַא סע ןעגנַאגעג
 =עג רע טָאה ױזַא "!עקַײפ יד ףיוא רימ ּבײה ,עלַאדיײמ ,עלַאדיײמ, :ןעלהווח וצ רע טגָאז
 ןּבעגעג ןוא עקַײפ יד ןּביױהעגפיוא עלהווח (טשרע) שרעה טָאה ךָאנרעד ,לָאמ ַײרד ןטעּב
 ןיא ריא טימ ןרָאפעגקעװַא ןוא ןעלהווח טּפַאכעג ץירּפ רעד טָאה לַײװרעד .ץירּפ םעד
 .ןַײרַא רעטסיולק

 טשינ רענייק טָאה "!עלהװח זיא ּוװ, :יז טגערפ ,ןעמוקעג םײהַא זיא עמַאמ יד יװ
 ןוא ןעגנַאגעג יז זיא ,ןעלהווח ןכוז ןַײרַא טָאטש ןיא ןעגנַאגעג יז זיא ,ןגָאז וצ טסוװעג
 יז טָאה ,ךעלַאזדנעג הרוש ַא ףױא ןפָארטעגנָא טָאה יז זיּב ,ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג
 ;טגָאזעג ױזַא יז וצ

 !ךעלַאזדנעג ,ךעלַאזדנעג ,ךעלַאזדנעג,
 עלַאדיײמ ַא ןעזעג טשינ ץע טָאה
 ,עלַאדיײלק ןדייז ַא טימ
 ,ןטכָאצעג ןטיוצ
 "ןןטכָאלפעג ןּפעצ

 "יג ,ןיינ ,ןיינ; :טרעפטנעעג ךעלַאזדנעג יד ןּבָאה
 ײז וצ יז טָאה ,ךעלַאּבַײװ הרוש ַא ןפָארטעג ןוא ןעגנַאגעג רעטַײװ עמַאמ יד זיא

 :טגָאזעג ױזַא
 !ךעלַאּבַײװ ,ךעלַאּבַײװ ,ךעלַאּבַײװ,
 עלַאדײמ ַא ןעזעג טשינ ץע טָאה
 ,עלַאדיײלק ןדַײז ַא טימ
 ,ןטכָאצעג ןטיוצ
 י;ןטכָאלפעג ןּפעצ

 *!ןיינ ,ןייג ,ןיינ; :טרעפטנעעג ךעלַאּבַײװ יד ןּבָאה
 יז טָאה .ךעלַאדנעה הרוש ַא ןעגנַאגעגכרוד זיא ,ןעגנַאגעג רעטַײװ עמַאמ יד זיא

 ;טגָאזעג ױזַא ייז וצ

 !ךעלַאדנעה ,ךעלַאדנעה ,ךעלַאדנעה,
 עלַאדײמ ַא ןעזעג טשינ ץע טָאה יצ
 ,עלַאדיײלק ןדַײז ַא טימ
 ,ןטכָאצעג ןטיוצ
 *!ןטכָאלפעג ןּפעצ

 "!ןיינ ,ןיינ ,ןיינג :טרעפטנעעג ךעלַאדנעה יד ןּבָאה
 :ױזַא ייז וצ יז טגָאז .סעקידניא הרוש ַא ןעגנַאגעגכרוד זיא ךָאנרעד

 !סעקידניא ,סעקידניא ,סעקידניא,
 עלַאדײמ ַא ןעזעג טשינ ץע טָאה יצ
 ,עלַאדיײלק ןדייז ַא טימ
 ,ןטכָאצעג ןטיוצ
 *;ןטכָאלּפעג ןּפעצ

 טעּב'כ ,רימ טגָאז, :עמַאמ יד טגערפ ,ָאי ,ָאי ,ָאי; :טרעפטנעעג סעקידניא יד ןּבָאה
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 ןּבָאה ,"ןגָאז ךַײא רימ ןלעי' ,שטעליוק ַא רימ טיג, "!עלהווח זיא ּוװ ,סעקידניא עּביל ,קנע
 =רעד ריא ןּבָאה ,סעקידניא יד ,שטעליוק ַא טגנערּבעג ךיג טָאה עמַאמ יד .טרעפטנעעג יז
 :עז עדייּב ןוא ןטַאט םעד ןפורעג טָאה עמַאמ יד .רעטסיולק ןיא זיא עלהווח זַא ,טלייצ
 טּפַאּכעגסױרַא ןוא ןרעיוט יד ןסירעגפיוא ןּבָאה יז ,רעטסיולק םוצ ןפָאלעג ײז ןענ
 ,ןעלהווח

 זיומ ןוא ץַאק
 ,סיוא ךיז טזָאל חשעמ יד

 (ירר רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 52,514 'נ 'װגיא

 עּבַאּב ַא טימ דיי ַא 9

 :עג ויא .עּבַאריעיטּויט ַא טַאהעג ײז ןּבָאה .עּבַאּב ַא טימ דיי ַא ןעװעג זיא לָאמַא
 =עגפיוא טָאה ןוא עלעוַײמ סָאד ןעמוקעג זיא ,ייא ןַא טגיילעג ןוא עלעדניה סָאד ןעמוק
 .עלעייא סָאד ןסעג

 ,טנייו דיי רעד
 ,טנייוו עּבַאּב יד
 ,טעּפירקס :רעוועט רעד
 .טעּפילכ עּבַאּב יד

 ,רעװעט ,רעװעט, :רעװעט םוצ יז טגָאז .רעמע רֶאּפ ַא טימ עסקיש ַא ךרוד טייג
 =סעמָארָאק יד ןכערּבעצ טס'וד וַא :עסקיש רעד וצ רעװעט רעד טגָאז "!וטסעּפירקס סָאװ
 =ָאק יד ןבָארּבעצ ןוא עסקיש יד ןעמונעג טָאה ,'ןגָאז ריד ךיא לעװ ,רעּמע יד טימ ךעל
 ,עּבַאּב ַא טימ דיי ַא ןעװעג זיא לָאמַא; :רעװעט רעד טגָאז ,רעמע יד טימ ךעלסעמָאר
 סָאד ןסעגעגפיוא טָאה ןוא עלעוַײמ סָאד ןעמוקעג זיא ,עּבַאר-עיטויט ַא טַאהעג ייז ןּבָאה
 .עלעייא

 ,טנייו דיי רעד
 טנייוו עּבָאּב יד
 ,טעּפירקס רעוועט רעד
 "טעּפילכ עּבַאּב יד

 ,רַאנ וד, :עסקיש רעד וצ יז טגָאז .טיורּב עשזייד ַא טגָארט ,עכישטַאיד ַא ךרוד טייג
 =שטַאיד רעד וצ עסקיש יד טגָאז "!רעמע יד טימ ךעלסעמָארָאק יד ןכָארּבעצ וטסָאה סָאװ
 טגָאז ,ןכָארּבעצ יז טָאה ."ןגָאז ריד ךיא לעװ ,טיורּב עשזייד יד ןכערּבעצ טס'וד זַא, :עכ

 ןיא ,עּבַאר-עיטויט ַא טַאהעג יז ןּבָאה .עּבַאּב ַא טימ דיי ַא ןעװעג זיא לָאמַא, :עסקיש יד
 יפיוא טָאה ןוא עלעזַײמ סָאד ןעמוקעג זיא .עלעייא ןַא טגיילעג ןוא עלעדניה סָאד ןעמוקעג
 ,עלעייא סָאד ןסעגעג

 ,טגייוו דיי רעד
 ,טנייוו עּבַאּב יד
 ,טעּפירקס רעוועט רעד
 ."טעפילכ עּבַאּב יד

 וטסָאה סָאװ ,רַאנ וד, :קַאיד רעד טגָאז .ךיש רָאּפ ַא טגָארט ןוא קַאיד ַא ךרוד טייג

 .רָעױט --רעװעט 1
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 ריד ךיא לעװ ,ךיש רָאּפ יד ןענערּברַאפ טסיוד זַא, :יז טגָאז '!טיורּב עשזייד יד ןכָארּבעצ
 ,עּבַאּב ַא טימ די ַא ןעװעג זיא לָאמַא, :יז טגָאז ,ךיש רָאּפ יד טנערּברַאפ רע טָאה ."ןגָאז
 ,עלעײא ןַא טגיילעג ןוא עלעדניה סָאד ןעמוקעג זיא .עּבַאר-עיטויט ַא טַאהעג יז ןּבָאה
 ,עלעייא סָאד ןסעגעגפיוא טָאה ןוא עלעזַײמ סָאד ןעמוקעג זיא

 ,טגייוו דיי רעד
 ,טנײװ עּבַאּב יד
 ,טעּפירקס רעוועט רעד
 י.טעּפילכ עּבַאּב יד

 טנערּברַאפ וטסָאה סָאװ ,רַאנ וד, :קַאיד םעד וצ חלג רעד טגָאז .חלג ַא ךרוד טייג
 ךיז רע טָאה "ןגָאז ריד ךיא לעװ ,ןעגנעהפיוא ךיז טסיוד זַא, :רע טנָאז "?ךיש רָאּפ יד
 *ןרעװ ןעקנוטשרַאּפ טס'יוד טענַאװ זיּב ,גנעה ,גנעה, ;םיא רע טגָאז ,ןעגנַאהעגפיוא

 ('װ רענילָאװ ,ענװָאר)
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 רעּב ַא ןתח רעד .0

 לָאמעלַא זיא'ר .רעדניק ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה ,רשוע ןַא ןעװעג לָאמַא זיא'ס

 ךס ַא ןלײטעצ ךיוא טגעלפ רע .רעדניק ןּבָאה לָאז'ר ,ייז ַײּב ןטעּבסױא םינּבר וצ ןרָאפעג

 ,לטיווק ַא ןּבעגּפָא ןיּבר םוצ ןעמוקעג רע זיא לָאמנייא .ןעמוקעג םיא וצ זיא'מ זַא ,תובדנ

 םַײּב רָאנ .ןוז ַא ןּבָאד ּבַײװ סָאד טעװ ראי ַא רעּביא זַא ,טגָאזעג םיא טָאה יּבר רעד

 ,שיט םִַײּב ןָא ןּבױא טַײלעמערָא יד ןצעז רע לָאז תירּב

 ןטעּברַאֿפ ריבג רעד טָאה ,תירּב רעד ןעװעג זיא'ס ןעװ .ןעװעג ױזַא עקַאט זיא'ס

 ןוא ןַאמערָא ןַא ןַײרַא טמוק גנולצולּפ ,ןָא ןּבױא טצעזעג עלַא יז טָאהר .,טסעג ךס ַא

 םיא טעוװיר זַא ,ןטעּבעג קרַאטש רעייז םיא טָאה ריבג רעד .ןָא ןּביױא ןצעז ךיז אקווד ליװ

 טסעג יד ןעמעשרַאפ טינ לָאז'ר יּבַא ,ןילַא רָאנ ליוו'ר סָאװ ,םילכאמ עטסעּב עלַא ןּבעג

 ,טשיג ליװ ריבג רעד זַא ,ןעזעג טָאה ןַאמערָא רעד יװ .שיט םַײּב ןטניה ןצעז ךיז ןוא

 יד .שיט םִַײּב ןָא ןּבױא ןציז לָאז'ר זַא ,ןטעּב ןירָאטעּפמיק רעד וצ ןעגנַאגעג רע זיא

 ,רערָאנש ריא ,ךרַאּפ ריא; :טגָאועג םיא טָאה יז ,טלדיזעגנָא טוג םיא טָאה ןירָאטעּפמיק

 ךָאנ רע ליװ .ןסע ןַײרַא ּבוטש ןיא ןַײרַא ךַײא טזָאל'מ סָאװ ,טָאג טקנַאד !טנעז'ר סָאװ

 עקַאט זיא תירּב םַײּב ,ןטלָאשעגנָא ןוא טלדיזעגנָא טוג ךָאנ םיא טָאה ןוא י!ןָא ןּביוא ןציז

 ריט רעד וצ ןַאמערָא רעד ןעגנַאגעג זיא ןשידי ןכָאנ .ןטניה ןופ ןסעזעג ןַאמערָא רעד

 ןדנוװשרַאפ ןוא ,'ןּבעל לָאז עלַארעּב, :דַײרק טימ ריט רעד ףיוא ןּבירשעגפיוא טָאה ןוא

 טָאה ןַאמערָא רעד סָאװ ,דַײרק סָאד ןקעמוצנָא ןּבױהעגנָא ןעמ טָאה דלַאּב .ןרָאװעג

 סָאד ץלַא ךיז טָאה ,טקעמעג טָאה'מ רעמ סָאװ .ןעגנַאגעג טשינ זיא'ס רעּבָא ,ןּבירשעגפיוא

 ,ןּבילּבעג ױזַא זיא דַײרק סָאד ןוא .טקעמעגנָא טשינ דַײרק

 ןסקַאװַאּב םינּפ'ס ןוא ּבַײל עצנַאג סָאד זיא ,ןסקַאװעגרעטנוא לסיּב ַא זיא דניק סָאד

 ײעג לָאמעלַא סע זיא ,ןסקַאװעגרעטנוא ןיימ ךָאנ זיא דניק סָאד ןעװ ,רָאה טימ ןרָאװעג

 ןיש טָאה דניק סָאד .רעּב ַא ןופ םינּפ ַא ןעמוָקַאּב טָאה'ס ןוא ןַײרַא דלַאװ ןיא ןפָאל

 =עג טלַא זיא לרעּב סָאד ןעװ ,דלַאװ ןיא רָאנ ,םייה רעד ןיא ןַײז טלָאװעג טשינ לָאמנייק

 .ןַײרַא לּביטש סרעטָאפ ןיא םײהַא טכַאנַײּב דלַאװ ןופ ןעמוקעג רע זיא ,וָאי ןצַײרד ןרָאװ

 ןּבירשעגפיוא טָאה'ר ןוא ,םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ זיא רענייק ןעו ןעמוקעג טקנוּפ זיא'ר

 רָאּפ ַא ןטיירגנָא םיא לָאז'מ זַא ,טכַאמעגפיא שיט ןפיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,רפס ַא ףיוא
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 ןעװ .ןַײרַא דלַאװ ןיא ןפָאלעג קירוצ ףֹּכיּת זיא'ר ןוא ,הווצמ-רּב טרעוו'ר לַײװ ,ןיליפּת
 וע טיג ,ןענרעל ןַײרַא לּביטש ןַײז ןיא ןעגנַאגעג ןוא ןעמוקעג םײהַא זיא רעטָאפ רעד
 ןטײרגנָא םיא לָאזימ ןוא הווצמ:רּב טרעוו ןוז ןַײז זַא ,ןּבירשעגפיוא רפס ןפיוא טייטש :קוק ַא
 ,ןוז ןַײז ןעועג ויא ָאד זַא ,טסּוװעג טָאה'ר לַײװ ,ןקָארשרעד רעייז ךיז טָאה'ר .ןיליפּת
 ,טנעעג םיא טָאה יּבר רעד .ןוט לָאזר סָאװ ,ןגערפ ןיּבר םוצ ןרָאפעג ףּכיּת זיאיר ןוא
 ןוא ןרָאפעג םײהַא זיא רעטָאפ רעד .ןּבעג םיא ןעמ זומ ,ליװ רעּב רעד םָאװ זַא ,טרעפ
 .וקעג לרעּב סָאד רעדיװ זיא טכַאנ עטייװצ ַא .ןיליפּת רָאּפ ַא ןגעוו סנוז ןרַאפ טפיוקעג
 ןיש זיאר ןעװ .ןַײרַא דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא זיא'ר ןוא ןיליפת יד טּפַאכעג טָאה ,ןעמ
 לּביטש סרעטָאפ ןיא טכַאנַײּב רעּב רעד ןעמוקעג רעדיװ זיא ,רָאי ןצכַא ןרָאװעג טלַא
 סָאװ ,רפס םענעפָא ןפיא ןּבירשעגפיא טָאה ןוא ןעװעג טשינ זיא רענייק ןעװ ,ןַײרַא
 זיא'ר ,טַײצ יד ןעמוקעג ןיוש זיא'ס לַײװ ,ּבַײװ ַא ליוו'ר זַא ,שיט ןפיוא ןגעלעג זיא
 זיא רעטָאפ רעד ןעוו .ןַײרַא דלַאװ ןיא קירוצ ןפָאלעגקעװַא זיא ןוא ,רָאי ןצכַא טלַא ןיוש
 ליו'ר זַא ,ןּבירשעגפיוא ןפָארטעג רעדיװ רע טָאה ,ןַײרַא רדח ןַײז ןיא ןענַאגעגנַײרַא
 רע טָאה ,ןיּבר םוצ ןעמוקעגנַײרַא זיא'ר ןעװ .ןיּבר םוצ ןרָאפעג ףֹּכיּת זיא'ר .בַײװ ַא
 לָאז סָאװ ,ךַײא טמערַאּברעד ,ּבעל:יּבר, :טגָאזעג םיא טָאה'ר .טנייוװעג קרַאטש רעייז ן'רַאפ
 םיא טָאה יּבר רעד .'רעּב ַא זיאר לַײװ ,ןעמענ טשינ ךָאד םיא טעװ רענייק .ןוט ךיא
 רע טעװ ,םעד וצ ןוא םעד וצ ,ןַײרַא טָאטש רעד ןוא רעד ןיא ןרָאפ לָאז'ר זַא ,טגָאזעג
 לָאז שטנעמ םעד ַײּב זַא ,טגָאזעגנָא ךָאנ םיא טָאה יּבר רעד ,גּוװיז סנוז ןַײז ןעניפעג
 ןגערפ טשינ רע לָאז ,ןעז טרָאד טעװ רע סָאװ ןוא .ןסע תּבש ןוא ןקיטכענ רע

 םיא טָאה יּבר רעד ּוװ ,ןַײרַא טָאטש רעד ןיא ןרָאפעגקעװַא ףֹּכיּת זיא ריבג רעד
 =עג טָאה'ר ןעמעװ .שטנעמ םעד ףיױא ןגערפוצכָאנ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה'ר ןוא ,ןסייהעג
 ןוא ,טָאטש ןיא רעטסמערָא רעד זיא שטנעמ רעד זַא ,טגָאזעג םיא ןעמ טָאה ,טגערפ
 ןויװעג טינ םיא טָאה רענײא ןייק ,ןקיטכענ וצ ןוא ןסע וצ ּוװ טרָאד ןּבָאה טשינ טעװיר
 ץטָאה ,ןַײרַא ּבוטש ןיא שטנעמ םעד וצ ןעמוקעגנַײרַא זיא'ר יװ .טניֹוװ ןַאמערָא רעד ּוװ
 ליוו'ר זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה ריבג רעד .טגנַאלרַאפ רע סָאװ ,טגערפעג ןַאמערָא רעד
 ּוװ טשינ ןײלַא טָאה'ר זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןַאמערָא רעד .תּבש ןסע ןוא ןקיטכענ ָאד
 םיא טָאה ריבג רעד .טשינ טָאה'ר לַײװ ,ןּבעג טשינ יאדװַא רע ןעק ןסע ןוא ,ןקיטכענ וצ
 ,דרע רעד ףיױא ןטעּבסױא ךיז טע'ר ,טעּב ַא ןיא ןפָאלש טינ זומ רע זַא ,טרעפטנעעג
 זַא ,ןעזעג טָאה ןַאמערָא רעד יװ .ןַײז ָאד לָאז'ר יּבַא ,ןפיוק ךיז ןײלַא רע טעװ ןסע ןוא
 טעז .ןסע ףיוא ןעמ טיג סטכַאנ וצ גָאטַײרּפ .ןענַאטשַאּב רע זיא ,הרירּב ןייק טשינ טָאה'ר
 עקירעּביא יד ןוא ,ייװצ ףיוא רָאנ ןעמ טיג ,ןשקָאל רעלעט ןּביז טייטש'ס זַא ,ריבג רעד
 טלָאװעג טשינ טָאה רָאנ ,טרעדנּוװרַאפ רעייז ךיז טָאה רע .קעװַא ןעמ טקיש רעלעט
 לָאז ,שטנעמ םעד ַײּב ןעז טעװ'ר סָאװ זַא ,טגָאזעגנָא םיא טָאה יּבר רעד לַײװ ,ןגערפ
 ץלַא ןעמ טָאה סנסע עלַא ַײּב :גָאטימ וצ תּבש ןעװעג זיא עּבלעז סָאד .ןגערפ טשינ רע
 טנעקעג טשינ ןיוש ךיז רע טָאה (טכַאנ וצ תּבש) סטכַאנוצסײּפש .רעלעט טקישעגקעװַא
 :לרָא רעד .ןסע ןטימ רעלעט עקירעּביא יד טקיש רע ּוװ ,טגערפעג טָאה'ר ןוא ,ןטלַאהנַײא
 רעײז רעּבָא םיא טָאה ריבג רעד .ןסיװ טינ רע רָאט סָאד זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןַאמ
 רעלעט עקירעּביא יד קעװַא טגָארט רע ּוװ ,ןגָאוסױא םיא לָאז'ר זַא ,ןטעּבעג קרַאטש
 :רעד םיא רע טָאה ,הרירּב ןייק טשינ טָאה'ר זַא ,ןעזעג טָאה ןַאמערָא רעד .ןסע ןטימ
 ןעײג ײז לַײװ ,רעמַאק ַא ןיא ןסָאלשרַאפ יז רע טלַאה ,רעטכעט ןּביז טָאה'ר זַא ,טליײצ
 םיא טָאה ריבג רעד .ןַײרַא רעמַאק ןיא ןסע ןיהַא יז רע טקיש םעד ךרוד .טעקַאנ עלַא
 עינטַאמ ַא ןַאמערָא םעד ןּבעגעג ףּכיּת טָאה'ר ןוא ,רעטכעט ענַײז ןעז ליװ רע זַא ,טגָאזעג
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 :ַאגעג זיא'ר ןוא טיירפרעד רעייז ךיז טָאה ןַאמערָא רעד ,ןפיוק וצ רעדיילק ףיוא טלעג

 זיא ,ןוטעגנָא ןעװעג ןיוש ןענעז יז ןעװ .רעדיילק ןגעוו סרעטכעט ענַײז רַאפ ןפיוק ןענ

 טָאה ,ןרָאפטימ םיא טימ ליו עכלעוו ,טגערפעג ייז טָאה'ר .ריבג רעד ןעמוקעג יז ןצ

 =טימ טלָאװעג טשינ טָאה ענייק .וו"זַאא עטייווצ יד ,עטשרע יד ןגערפ וצ ןּביוהעגנָא רע

 יז טָאה ,טשינ ליוװ ענייק זַא ,ןעועג טָאה רעטכָאט עטסגניי יד ןעו ,.ריבג ןטימ ןרָאפ

 טימ וליּפַא ןּבָאה הנותח יֵאדיּב טעוװו יז ,םיא טימ ןרָאפטימ טעװ יז זַא ,ןפורעגנָא ךיז

 רעד ,רעטָאפ םַײּב םייה רעד ןיא ןּבַײלּב וצ טשינ יּבַא ,רעּב ַא טימ וליּפַא ןוא ןטסגרַא םעד

 טימ זיא ןוא טלעג ךס ַא רעטָאפ םעד ןּבעגעג טָאהיר ,טיירפרעד רעייז ךיז טָאה ריבג

 ,ןרָאפעג םײהַא לדיימ םעד

 לָאז'ר ,תרשמ םעד טגָאזעגנָא רע טָאה ,ןעמוקעג םײהַא ויא ריבג רעד ןעװ

 ךיוא זיא לדיימ סָאד .ןענַאטשַאּב םעד ףיוא טָאה תרשמ רעד ,ןתח רעד ויא רע זַא ,ןגָאז

 ריבג רעד זיא הנותח רעד רַאפ .ןייש רעײיז ןעוועג זיא'ר לַײװ ,ןתח רעד ןלעפעג

 ךָאד טעװ יז לַײװ ,ןוט לָאז ןעמ סָאװ ןהצע ךיז ןיּבר םוצ ןרָאפעג ּבַײװ ןטימ

 ןרָאפעגקעװַא ןענעז יײז רעדיא .תרשמ ןטימ רָאנ ,רעּב ןטימ ןּבָאה הנותח ןלעוו טשינ

 4רָאג יז לָאז ,רעּב ַא יאדוװַא ןעמוק טעװ ָאד זַא ,לדיימ'ס טגָאזעגנָא ריבג רעד טָאה

 .טשינרָאג םענייק טוט'ר ןוא רעּב רעשימייה ַא זיאיס לַײװ ,ן'רַאפ ןּבָאה ארומ ןייק טשינ

 טָאה'ר ,רעּב רעד ּבוטש ןיא ןַײרַא םוק ַא ןּבעגעג זיא ,ןרָאפעגקעװַא ןיוש ןענַײז יז ןעוו

 ַא ןּבעגעג ךיז ןופ טָאה'ר ,ריט יד ןסָאלשרַאפ ףּכיּת טָאה'ר .ןציז ןפָארטעג ןײלַא לדיימ'ס

 רעד זַא ,טגָאזעג ריא טָאה'ר .רוחּב רענייש ַא רעייז ןעוועג רע ויא ,לעפ יד ּפָארַא יצ

 ןַאמערָא םעד טצצעועג טשינ טָאה רעטָאפ רעד לַײװ ,םעדכרוד רָאנ ,רע זיא ןתח רעתמא

 והילא ןעוועג זיא ןַאמערָא רעד ןוא ,ןסייהעג םיא טָאה יּבר רעד יװ ױזַא ,ןָא ןּביוא

 ןופ ןּבָאה תחנ ןייק טשינ לָאז'ר זַא ,ןטַאט ןַײמ ןטלָאשרַאפ רע טָאה םעד רעּביא ,--,איבנה

 ךיוא ריא טָאה'ר ."רעּב ַא ןופ טלַאטשעג ןיא ןַײז רע לָאז ,ןעז םיא טעוו'ר ןוא ,ןוז ןַײז

 ,הרוּת םיא טימ טנרעל איבנה והילא ןוא לייה ַא ןיא דלַאװ ןיא טניֹוװ רע זַא ,טלייצרעד

 ןלעו יז זַא ןוא .רעּב ַא ןַײז רע טעװ הּפוח רעד ךָאנ זיּב זַא ,טגָאזעג ךיוא ריא טָאה'ר

 סָאד זַא ,ןטעּבעג יז טָאה רע ,ךַײלג ןשטנעמ עלַא טימ שטנעמ א ןײז רע טעװ ,ןרָאפקעװַא

 ףיוא ןעמוק ןלעװ עכלעװ ,סרעטסעווש עריא רָאנ ,ןלייצרעד טשינ םענייק יז לָאז סעלַא

 לעפ יד ןגיוצעגפיורַא ךיז ףיוא רע טָאה ךָאנרעד ,.ךוס םעד ןלייצרעד יז לֶאו ,הנותה יד

 ,ןַײרַא דלַאװ ןיא ןפָאלעג קירוצ זיא ןוא

 רעד .ןוטעג טרָאד ריא טָאה רעב רעד סָאװ ,טרעלקעגכָאג לַײװרעד טָאה ריבג רעד

 ,ןפלעה רעטַײװ סעוװ טָאג ןוא ,רעּב ןטימ ןכַאמ הנותח יז לָאזי'מ זַא ,טגָאזעג טָאה יּבר

 קירעיורט לדיימ סָאד ןפערט טעװ'ר זַא ,טגיימעג רע טָאה ,םײהַא ןרָאֿפעגקירוצ ןיא'ר ןעוו

 לדיימ סָאד ןפָארטעג יז ןּבָאה ,ןעמוקעג םײהַא ןענעז יז ןעוו לַײװרעד ,ּבוטש ןיא ןציז

 םעד ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןענעז הּפוח רעד ןופ גָאט םעד ןיא ,רעירפ יװ ןיימ ךָאנ ,ךעליירפ

 זיאיס זַא ןוא רעּב ןטימ דוס ןצנַאג םעד טלייצרעד יז טָאה הלּכ יד ,סרעטסעוװש סלדיימ

 ןפיול וצ םוק ַא ןּבעגעג זיא ,הּפוח יד טלעטשעג טָאה'מ ןעוו .רעּב ןטימ ןדירפוצ רעייז

 ךיז טָאה הלּכ יד הּפוח יד רעטנוא רעדינַא לעטש ַא ןּבעגעג ךיז ןוא דלַאװ ןופ רעּב רעד

 ליז טָאה הּפוח רעד ךָאנ .רעב םעד ןופ ןַײז שדקמ ךיז טזָאלעג ןוא ןקָארשרעד טשינרָאג

 םעד ןופ קעװַא ןענעז ייז יװ יױזַא .ןַײרַא טָאטש רערעדנַא ןַא ןיא טקישעגקעװַא ריבג רעד

 רעסיורג ַא ןעוװעג זיא'ר ,ךַײלגוצ ןשטנעמ עלַא טימ שטנעמ ַא ןרָאװעג ףּכיּת רע זיא ,ריבג

 ,הריטּפ רעד וצ ויּב ןּבעל ךעלקילג ַא בַײװ ןַײז טימ טריפעג ןוא ןדמל

 ('װ רעגרעּבמעל ,קינָאס) 25,026 'ג 'װניא
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 גנַאלש ַא ןתח רעד .2/

 טשינ טָאה יורפ ןַײז ,המלש ןעמָאנ ןטימ ריבג ַא טניֹוועג טָאה לטעטש ַא ןיא

 ,ןפלָאהעג טשינ ץלַא טָאה סע רעּבָא ,טָאג וצ ןטעּבעג המלש טָאה .רעדניק ןייק טַאהע-

 ןסיײהעג ריא טָאה יּבר רעד .הצע ן ןטעּבעג םיא ןוא ןיּבר םוצ ןעגנַאגעג יורפ ןַײז זיא

 טָאה יז .ןעמענפיוא טוג יז לָאז ,ןעמוק טשינ רָאנ לָאז סע רעװ ןוא לַאּב ןסיורג ַא ןכַאמ

 עלַא ןעוו .טײלעמערָא עלַא ןטעּברַאפ ןוא לַאֹּב ןסיורג ַא טכַאמעג ,ןיּבר םעד טגלָאפעג

 רעד ןיא ןזיװַאּב ךיז טָאה ,ןסעגעג ןיש ןּבָאה עלַא ןוא טלופרַאפ ןעועג ןיוש ןענעז ןשיט

 ןסירעצ ןעוװעג ןעגעז רעדילק ענַײז ,דוָאּב רעסַײװ רעגנַאל ַא טימ ןַאמ רעטלַא ןַא ריט

 םיא טָאה עטריבג יד ןעװ .ךס ַא טרעדנַאװ רע זַא ,ןזיועג טָאה קָאטש רעּבָארג ןַײז ןוא

 טָאה יז ןוא ,ןעמוקעג טעּפש ױזַא זיא רע סָאװרַאפ ,טרעזייּבעגנָא ךיז יז טָאה ,ןעזרעד

 :טרעפטנעעג רעטלַא רעד טָאה םעד ףיוא .ןגירק טשינרָאג ןיוש רע ןעק טצעי זַא ,טגָאזעג

 .ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ זיא רע ןוא ,'גנַאלש ַא רָאנ ,ןּבָאה וטסלָא: דניק ןייק טשינ;

 ןיא קעװַא זיא גנַאלש רעד .גנַאלש ַא טַאהעג עקַאט יז טָאה םורַא טַײצ ַא ןיא

 עצנַאג ןוא קירעױרט רעיײז ןעװעג זיא רעטומ יד .ןזיוועג טשינ גנַאל ךיז טָאה ןוא דלַאװ

 גנַאלש רעד לָאמנײא ךיז טָאה ,רָאי ןצַײרד ךרודַא ןענעז סע ןעװ .טנייװעג יז טָאה געט

 =עג זיא יז ,ןיליפּת ןטיירגנָא ריא ןסייהעג ןושל ןכעלשטנעמ ַא טימ ןוא ,טכַאנַײּב ןזיװַאּב
 =נעפ ןפיוא טגײלעגרעדינַא ןוא ןיליפת טײרגעגנָא טָאה יז רעּבָא ,ןקָארשרעד רעייז ןרָאװ

 .קעװַא ןוא ןיליפּת יד ןעמונעג ,ןעמוקעג גנַאלש רעד זיא סנגרָאמוצ ,רעט

 5ַאּב לָאמנײא רעדיװ ךיז טָאה גנַאלש רעד ןוא רָאי ףניפ רעדיװ קעװַא ןענעז סע

 ײוצ טעװ רע, .הלֹּכ ַא ןטיירגוצ םיא ןוא תילט ַא ןטיירגנָא ןסייהעג ריא טָאה רע ,ןזיוו

 רעטצנעפ ןרעטנוא ,ןװױא ןטצײהעגנַײא ןַא ןיא ןגײלנַײרַא ךיז טעװ ןוא ןעמוק סנגרָאמ

 יד ,"ןּבָאה ארומ טשינ לָאז יז רעֹּבָא ,ןסַײרנַײרַא ןלעװ ךיז ןלעװ ןוא תויח ןעמורּב ןלעוו

 ַא ןעמענ טשינ ךָאד טעװ רענייק םערָאװ ,הלּכ ַא ןגעװ טעגַאדעג רעייז ךיז טָאה רעטומ

 יז טָאה יז ןוא המותי ַא לדײמ םערָא ןַא ןענופעג טָאה יז רעבָא ,ןַאמ ַא רַאפ גנַאלש

 ,ןפָאלש טגיילעג ךיז ןּבָאה עלַא ןוא ןװױא םעד טצײהעגנַײא טָאה יז ,ךיז וצ ןעמונעגנַײרַא

 ךיז ןוא ןדָאל יד טכַאמרַאפ ,רעטצנעפ ןכרוד ןכָארקעגנַײרַא זיא ,ןעמוקעג זיא גנַאלש רעד

 ןעמורּב ַא רעטצנעפ ןרעטנוא ןופ טרעהרעד ךיז טָאה גנולצולּפ ,ןוויוא ןיא טגײלעגנַײרַא

 ,טקַאנקעג רעַײּפ'ס טָאה ןוויוא ןיא .תויח ערעדנַא עלַא ןוא סרעגיט ,ףלעװ ,ןרעּב ,ןּבײל ןופ

 ,ןריר וצ ךיז טַאהעג ארומ ןוא לקניװ ַא ןיא ןסעזעג זיא יז .ןפָאלשעג טשינ זיא רעטומ יד

 ,דרע רעד ףיוא ןלַאפעגרעדינַא יז זיא עטשלחרַאפ ַא

 ,טכַאמעגפיוא ןדָאל יד ,גָאט רעלעה ןעװעג ןיוש זיא ,טקעװעגפיוא ךיז טָאה יז ןעוו
 טלקיװעגנַײא תילט ַא ןיא ,ןַאמרעגנוי רענײש ַא ןסעזעג זיא שיט םַײּב ,ןעװעג יװ ץלַא

 םיא טָאה ןוא טיירפעג רעײז ךיז טָאה יז .ןוז ריא ןעװעג זיא סָאד .טנװַאדעג טָאה ןוא

 רעד רָאנ .טסּוװעג טשינרָאג רע טָאה ,טגערפעג סעּפע םיא טָאה ןעמ זַא ,טכַאמעג הנותח

 סָאד ,לַאּב ןתעּב ןַאמעוֶא רענעסױטשעגּפָא רעד זַא ,דוסּב טלייצרעד ןהמלש י'ר טָאה יגר

 ,טגרעלעג גנַאלש םעד איבנה והילא טָאה דלַאװ ןיא ןוא ,איבנה והילא ןעוועג זיא

 (שזרָאל) 15.043 'נ 'הניא

 קָאּב ַא ןתח רעד 2

 ?רעדעּב ַא טימ ןיציּבר ַא :סעכיטעדזעּב ייווצ טדערעגפיונוצ ךיז ןּבָאה דָאּב ַא ןיא
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 רעדָא ,לדײמ ַא עקרעדעּב יד ןוא לגניי ַא ןּבָאה טעװ ןיציּבר יד םשה הצרי םא זַא ,עק
 ,טרָאװ=סנק ַא ןכַאמ ייז ןלעװ ,טרעקרַאפ

 ןיציּבר יד ןוא לדיימ ַא ןריוּבעג טָאה עקרעדעּב יד ,טַײצ לקיטש ַא רעּבירַא זיא סע
 *עג ןעמ טָאה ןיציּבר רעד ַײּב ןוא ןדירפוצ רעיײז ןעוועג ןעמ זיא רעדעּב םִַײּב .קָאּב ַא
 =ָאהעג ךיז טָאה לקעּב רעד .טפָארטשעג ייז טָאה טָאג ןכלעו טימ ,קילגמוא ןפיוא טגָאלק

 םיא ןעמ טגעלפ .ןסע טלָאװעג טָאה רע ןעװ טעקעמעג טָאה רע ,דניק ַא יװ טעװעד
 רָאי סקעז וצ .ןטעלג ןוא ןעשטשעיּפ טזָאלעג ךיז טָאה ,ןעקעמ ןרעהפיוא רע טגעלפ ,ןסענָא
 .ןענופעג טשינ ךיז טָאה רע ,טכוזעג טסיזמוא םיא טָאה'מ .ןרָאװעג םלענ לקעּב רעד זיא
 ,ןסעגרַאפ טעמּכ םיא ןָא ךיז ןעמ טָאה ּבוטש ןיא ,רָאי עכעלטע ןעגנַאגעגרעּבירַא ןענַײז סע

 =רַאפ ךַײלג טָאה ןיציּבר יד .ןעקעמ ַא ריט ןרעטנוא טרעהרעד ןעמ טָאה לָאמנייא
 ,ןטעלג םיא ןעמונעג ,ּבוטש ןיא ןעמונעגנַײרַא םיא טָאה'מ ,לקעּב ריא זיא סָאד זַא ,ןענַאטש

 =עגסיוא בר רעד טָאה .רדסּכ טעקעמעג ןוא טְקִיּורַאּב טינ ךיז טָאה רע רעּבָא ,ןליטשנַײא
 ?םורַא םיא טָאה רע ,ןיליפּת ןלעװ זומ רע ןוא רָאי ןצַײרד ןרָאװעג זיא םיא זַא ,טנכער
 םלענ רעטַײװ זיא ןוא טְקַיּורַאּב לקעּב רעד ךיז טָאה ,ןיליפּת רענרעה יד םורַא טלקיװעג

 .ןרָאװעג
 ןוש ןפיול וצ ןעמוקעג רעטַײװ זיא לקעּב רעד .רָאי עכעלטע ךָאנ רעּבירַא ןענַײז

 טנעקעג טינ םיא טָאהימ זַא ,טעקעמעג רעטַײװ טָאה ןוא רענעסקַאװעגסױא ןַא ,רעסיורג ַא
 זומ רע ןוא הּפוחל הרשע?הנומש ןיוש זיא רע זַא ,טנכערַאּב בר רעד ךיז טָאה .ןְקָיּורַאּב
 טימ דָאֹּב ןיא לָאמַא ךַאמּפָא ןגעװ טנָאמרעד ךיז טָאה ןיציּבר יד ,ןּבָאה הנותח ןלעװ
 ןפיוא רעטיּב ןרָאװעג זיא עקרעדעּב רעד .ריא וצ קעװַא ךַײלג זיא ןוא ,עקרעדעּב רעד
 --קָאּב ַא רַאפ רעטכָאט ענייש ,עגנוי ַאזַא ןפיוקרַאפ וצ דָאש ַא ןעוװעג ריא זיא'ס ,ןצרַאה
 ,טסּוװרעד םעד ןגעוו ךיז טָאה רעטכָאט יד ןעװ .ןכערּב טינ ןעמ רָאט טרָאװ-סנק ַא רעּבָא

 טנעקעג טינרָאג רעּבָא טָאה'מ ,לזומ ןקירעירט ריא ףיוא טנייוװעג ךס ַא רעייז יז טָאה

 ,הנותח רעד וצ טיירגעג ךיז טָאה'מ .טָאג ןופ טרעשַאּב ןעװעג ןיוש זיא ױזַא לַײװ ,ןפלעה
 ַא ןּבילקעגסיוא קָאּב רעד טָאה הּפוח רעד רַאפ ,ןענייוו וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה הלּכ יד
 ךָאנ ןסָאלשרַאפ ,ןיהַא ןַײרַא ןיא ןוא רעמיצ ַא ןיא ןײלַא ןעװעג זיא הלּכ יד ןעװ ,טַײצ
 ןיא זיא ,לכלעפ יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טָאה ןוא רעטצנעפ יד ןעגנַאהרַאפ ,ריט יד ךיז
 ַא ךיז רַאפ ןעזרעד טָאה הלּכ יד .טנַײשעגנַײרַא טלָאװ ןוז יד יװ ,ןרָאװעג קיטכיל רעמיצ
 טרעדנּוװרַאפ ןוא ןקָארשרעד רעייז ךיז טָאה יז ,ןײלַא ךיז ןופ טכַײל סָאװ ,שטנעמ ןגנוי
 =עגֹוצ ןוא לוק ןכעלשטנעמ ַא טימ טְקִיּורַאּב ריא טָאה רע ,ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טינ ןוא
 טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע .ןסיװרעד ץלַא ןגעװ ךיז יז טעװ הּפוה רעד ךָאנ זַא ,טגָאז

 ןוא ,לכלעפ ןרעטנוא ךיז טימ טכַארּבעגטימ טָאה רע סָאװ ,ָארמג ַא ןעמונעג ,שיט םִַײּב

 יז הלּכ רעד ןטעּבעג ,לכלעפ יד קירוצ ןָאטעגנָא רע טָאה ,טנרעלעגּפָא .ןענרעל ןעמונעג

 ,טנייוװעג טינ רעמ ןיוש טָאה הלּכ יד ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא ןלייצרעד טינ ךַאז ןייק לָאז
 =ֹעג טינ ךַאז ןייק םענייק טָאה יז רָאנ ,טײקנדירפוצ ַא ריא ףיוא טקרעמַאּב ןּבָאה עלַא
 ,ןלייצרעד טלָאװ

 ןטלַאהַאּב ךיז יז טָאה ,דיירפ סהלּכ רעד ןגעװ ןסיװרעד טלָאװעג ךיז טָאה ןיציּבר יד

 ןטיװצ ַא הלּכ רעד ךָאנ זיא קָאּב רעד ןעװ .טעּב ַא רעטנוא רעמיצ ןיא הלּכ רעד ַײּב
 טצעזעג ךיז ןוא לכלעפ יד ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ רעטַײװ רע טָאה ,רעמיצ ןיא ןַײרַא לָאמ
 יז זַא ןוא טײקיטכיל יד ןעורעד טָאה יז זַא ,ןרָאװעג םמוּתשנ זיא ןיציּבר יד ,ןענרעל
 ױזַא קידנעטש ףיוא לָאז רע ,טלָאװעג טָאה יז ,ןוז ריא ןופ לוק ןסיז םעד טרעהרעד טָאה
 ןיא ןפרָאװעגנַײרַא ןוא לכלעפ יד טּפַאכעג ,טעּב ןרעטנוא ןופ סױרַא יז ויא ,ןּבַײלּברַאפ
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 רעד ,ןַײרַא ּבוטש ןיא סױרַא זיא ןוא ארמג יד טכַאמרַאפ ףֹּכיּת טָאה ןתח רעד .ןוװיױא
 טָאה רע .רוחּב ןקיטכיל ַאזַא ןעזרעד טָאה רע ןעװ ,ןרָאװעג םמוּתשנ זיא ּבוטש ןיא םלוע
 יד טימ הרוּת טנרעלעג ןוא םילשורי ןיא ןעוװעג רע זיא ןרָאי עצנַאג ענַײז זַא ,טלייצרעד
 רעד רעטנוא הּפוח רעד ךָאנ זיּב ןּבעל וצ ןעוועג טרעשַאּב רעּבָא זיא םיא .טַײל עטסערג
 ,טציא רעּבָא .גוויז ןטרעשַאּב ןַײז טימ ןכַאמ הנותח םיא לָאז'מ ידּכ ,קָאּב ַא ןופ טלַאטשעג
 ,ןּבעל טינ רעמ רע ןעק ,הפוח רעד רַאפ ךָאנ זיא'ס ןוא טנערּברַאפ ןיוש זיא לכלעפ יד זַא
 .ןּברָאטשעג ןוא דרע רעד ףיוא ןלַאפעג ךַײלג זיא רע

 ('ה רעיסעלַאּפ ,עזערעּב:זוטרַאק)
 13.978 'נ 'וניא

 תוומה:ךאלמ רעד 8

 הש עמ עטטשרעצ

 םעדכַאנ ,הנעט ַא טימ םלוע לש ונוּבר ןרַאפ ןעמוקעג לָאמַא זיא תוומה:ךאלמ רעד
 ,שטנעמ ַא ןעוועג טלָאװ םלוע לש ונוּבר רעד ןעו .ןשטנעמ ליפוזַא ןענעגרה טשינ ןעק רע
 ןפרָאװעגּפָארַא םיא ןעמ טָאה !ױזַא .טקידניזעג רעמ ךָאנ רע טלָאװ ,טע:עטעג רע טָאה
 דלַאּב ,שרדמה:תיּב ַא ןיא טנרעלעג ,לרוחּב?הבישי םערָא ןַא ןעוועג זיא רע .דרע רעד ףיוא
 וצ ןוא ךודיש ַא טדערעג םיא טָאה'מ ,טמערַאּברעד םיא רעּביא תיּבה:לעּב ַא ךיז טָאה
 :נייק טָאה'ר ,קַאלש ַא ,הרצ ַא ּבַײװ ַא טימ ןפלָאהעג טָאג םיא טָאה .טכַאמעג הנותח לזמ
 ןייג וצ קנַארק טסיּב, :תוללק עטיוט ןטלָאשעג םיא טָאה יז ,החונמ ןייק טַאהעג טשינ לָאמ
 -?ןילָעל קידנעטש רָאנ ?רענעמ ערעדנַא יװ ,טלעג ןענידרַאפ ?ןטעּברַא

 ףיוא ןפורעג קירוצ םיא טָאה'מ זיּב ,טָאג ןופ ןרָאװעג טוװּורּפעג גנַאל זיא'ר ,רוציקה
 .רָאי ןעצ ַא ןופ ןוז ַא טַאהעג ןיוש רע טָאה טלָאמעד .תוומה:ךאלמ ַא רַאפ ןטסָאּפ ןַײז
 ,עלהשמ, :םיא טגָאז ןוא ןוז םעד וצ רע טפור ,ןַײרַא למיה ןיא ןעגנַאגעג זיא'ר רעדייא
 :קָאד ףיוא טסרידוטש וד זַא ,ןסייה סע לָאז ןשטנעמ רַאפ ידּכ ,גרעּבמעל ןייק קעװַא רָאפ
 זַא ,ןעז וטסעװ :ןקנַארק ַא וצ ןפור ךיד טעוװ'מ זַא .טַײצ ַא ןיא ןרעקקירוצ טסעװ .רעט
 .ןּברַאטש זומ רע ,ןשטנעמ םעד ןטער םוצ טשינ זיא'ס זַא ,ןסיוו וטסעװ ,סנּפָאקוצ ייטש'כ
 =מָאלקעּב ,עלַאפעל ַא ףיוא רעסַאװ לסיּב ַא ןּבעג וטסלָאז ,סנסיפוצ ןייטש רעּבָא ךיא לעװ
 .ןרעװ טנוזעג טעװ שטנעמ רעד ןוא ,ןיצידעמ ַא שרעּפ

 רעסיורג סלַא טמשעג רע טָאה טָאטש ןיא ,טַײצ עשּפיה ַא קעװַא זיאס .הוה ְךּכ
 ּוװ .ןרָאװעג קנַארק ךעלרעפעג זיא רעטכָאט סרסיק םעד זַא ,ךיז טפערט לָאמַא .רעטקָאד
 טשינ זיא'ס זַא ,טגָאזעג ץלַא טָאה רעדעי .ריא ַײּב ןעװעג ןיוש זיא ,רָאסעּפָארּפ ַא רָאנ
 ךָאנ טקישעג דלַאּב רע טָאה ,רעטקָאד םעַײנ םעד ןופ טרעהרעד טָאה רסיק רעד ,ןטער םוצ
 ןוא רדח רעדנוזַאּב ַא ןיא ןַײרַא רסיק רעד םיא טפור ,רסיק םוצ ןעמוקעג זיא'ר יװ .םיא
 ,ןגעמרַאפ ּבלַאה ַא ןעמוקַאּב וטסעװ ,רעטכָאט ןַײמ ןטער וטסעװ !עשזירעה, :םיא טגָאז
 םוצ וצ טײג'ר יװ ."ןקוקנָא ךימָאל םדוק,--רע טגָאז--"ַאמ, ."ךיד ךיא עגרה--טשינ רעמָאט
 ןַא רַאפ סָאװ, ,ךיז רע טכַארט ,'טכעלש ,יַא, .סנּפָאקוצ טייטש עטַאט רעד ,רע טעז ,טעּב
 ןּבעגעג טָאה'ר ,לטרָאפ ַא ףיוא דלַאּב ןלַאפעג רעּבָא זיא'ר ';טרעדניצַא ךיז ןעמ טיג הצע
 ,ןפָאלטנַא רע זיא ,טרעהרעד סָאד טָאה תוומה:ךאלמ רעד "!טײג עמַאמ יד ,עטַאט ,עטַאט, :יירשעג ַא

 ('ה רעװָאלסינַאטס ,ירמס)
 50.406 '1 'װניא

 .ןענרעל }
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 הש עמ עט ײװ צ

 רמ הער השא, ןעמ טגָאז סָאװרַאפ ,טָאג ַײּב טגערפעג לָאמַא טָאה תוומה:ךאלמ רעד

 טרעדינ ."ןריּבורּפסױא ןײלַא וטסעװ ,דרע רעד ףיוא פָארַא יג, :טָאג םיא טגָאז ,"תוממ

 יז טָאה .הער השא עתמא ןַא ּבַײװ ַא טגירק ןוא דרע רעד ףיוא ּפָארַא תוומה:ךאלמ רעד

 ײג ךיא, :עטַאט רעד םיא וצ טגָאז ,רָאי ןצַײרד לגני םעד טרעװ .דניק ַא םיא ןופ
 טעװ'מ ּבױא ,רעטקָאד ַא ןרעװ טסלָאז וד ,ןעמַאמ ןַײד טימ רעּביא ריד זָאל ןוא קעװַא
 ןּבַײרשרַאפ םיא וטסלָאז ,סנסופוצ ײטש ךיא זַא ,ןעז טסעװ וד ןוא ,הלוה ַא וצ ןפור ריד
 --סנּפָאקוצ ַײטש ךיא זַא ,ןעז וטסעװ .ןּבעל ןּבַײלּב טעװ רע ןוא ,סעּפע ךָאנ טימ עּבעּבַאק
 .ןפלעה ןענעק טינרָאג ןיוש טסעװ ןוא ,טכעלש זיא ןַאד

 ַא--רעטקָאד רעטוג ַא ,ױזַא ןוא ױזַא, :לטעצ ַא ףיוא ןוז סתוומה:ךאלמ םעד טגנעה
 טײטש עטַאט רעד ,רע טעז ,הלוח ַא וצ רעטקָאד םעד ןעמ טפור ."קנערק עלַא ןיא החמומ
 םש ַא רעדנַאנופ ךיז טײג ,ןפלָאהעג טרעװ הלוח רעד ןוא טּפעצער ַא רע טיג ,סנסופוצ
 ,רע טעז .הלוח ַא ךָאנ וצ םיא ןעמ טפור .רעטקָאד רערעַײט ַא זיא רע זַא ,טָאטש ןיא
 =ײלק סקעז ןעייטש טעּב םורַא ןוא ,עקנַארק ַא ךיוא זיא ּבַײװ יד .דיי רעקנַארק ַא טגיל'ס
 טײטש סע זַא ,טעז רע רָאנ .רעדניק יד וצ תונמחר ַא ןָא םיא טמענ'ס .ךעלרעדניק ענ
 רעד םיא טרעפטנע "קעװַא יג, ןטַאט םוצ ליטש רע טגָאז !טכעלש .סנּפָאקוצ עטַאט רעד
 ןוא סעּכ ןיא ןוז רעד טרעװ .,רעטַײװ ןייטש טּבַײלּב ןוא ,טינ ןעק רע זַא ,תוומה:ךאלמ
 טנָאמרעד ךיז טָאה תוומהךאלמ רעד יװ "!ןעמַאמ יד ןפור ייג ךיא ,עטַאט, :יירשעג ַא טיג
 .ןרָאװעג טנוזעג זיא הלוח רעד ןוא ,ןפָאלטנַא ךַײלג רע זיא ,תעשרמ רעד ּבַײװ ןַײז ןָא

 (ענליװ)
 51.947 יג יווניא

 רצוא רעד .5

 הש פמ ע סט ש ױפ

 :וקעגסיוא דָארג זיא םיא ,םײהַא טָאטש רעסיורג ַא ןופ ןרָאפעג סנרפ ַא זיא לָאמַא
 ןופ ּפָארַא ןענַײז דרעפ יד ןוא ןפָאלשעגנַײא רע זיא געװ ןפיוא ,טכַאנַײּב ןרָאפ וצ ןעמ
 ,ןעזרעד רע טָאה ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה ןוא טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה סנרפ רעד ןעו .געוו
 רעטצניפ רעד ןיא רע טָאה ןרעקקירוצ ךיז ןוא ,טעשזדנָאלּברַאּפ קרַאטש ךיז טָאה רע זַא
 .רעױּפ ַא ןעורעד סנטַײװ רעד ןופ טָאה ןוא רעטַײװ ןרָאפעג ויא סנרּפ רעד .טנָאקעג טשינ
 ןעײטש ןשטנעמ ייװצ יװ ,ןעזרעד רע טָאה ,רעױּפ םוצ רעטנענ ןרָאפעגוצ זיא רע ןעוו
 סָאד זַא ,טניימעג טָאה רע ,ןקָארשרעד ךיז סנרּפ רעד טָאה ּבײהנָא ןופ ,דרע יד ןּבָארג ןוא
 ןענַייז סָאד זַא ,ןעועג רע טָאה ,ןרָאפעגוצ טנעָאנ רָאג ייז וצ זיא רע ןעו .םינלזג ןענַײז
 ײז טָאה רע ןעװ ,"טנװָא ןטוג, ןטיירב ַא ןּבעגעגּפָא יז טָאה ןוא ,ןשטנעמ עכעלטנרָא
 ַא ָאד ןּבָארג רימ, :טרעפטנעעג םירעיוּפ יד םיא ןּבָאה ?ָאד יז ןּבָארג סָאװ ,טגערפעג
 טָאה "ןַײז ךעלדנער יד טימ ןטסַאק רעד טעװ ןעמעװ רַאפ ןוא, ."ךעלדנער טימ ןטסַאק
 סנרּפ רעד .טרעפטנעעג םירעױּפ יד םיא ןּבָאה ,'םעדייא ןַײד רַאפ, .טגערפעג סנרּפ רעד
 ײז ןּבָאה ,'ָאיי .ךעלדנער ַײרד ןטַײּבסױא טשינ םיא ןענָאק יז ּביוא טגערפעג ייז טָאה
 סע יײז ןוא ךעלדנער קיצרעפ ןעמונעגסױרַא טָאה סנרּפ רעד "!טינ סָאװרַאפ, ,טרעפטנעעג
 רעד ךיז טָאה ןַאד .ךעלדנער ענעדלָאג ַײרד ןּכעגעג ןגעקטנַא םיא ןּבָאה יז ,טגנַאלר;ד
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 ,ןגָאט וצ ןּבױהעגנָא ןיוש טָאה סע ,ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא טרָא םעד טנכיײצעגנַײא סנרּפ

 :קעװַא ךיג זיא ןוא געוו רעסיורג רעד ףיוא ןרָאפעגפױרַא שינרעטַאמ טימ זיא סנרּפ רעד
 ,טלייצרעד טשינ ךַאז ןייק םענייק רע טָאה םייה רעד ןיא .םײהַא ןרָאפעג

 ןדייר וצ ןּבױהעגנָא ןעמ טָאה רעטכָאט 'סנרּפ םעד .רָאי עכעלטע רעּבירַא ןענַײז סע

 ,טַאהעג םירוסי ליפ םעד ןופ טָאה סנרּפ רעד .טגָאזעגּפָא ןעמעלַא טָאה יז רעּבָא .םיכודיש

 טָאה ןוא קידלודעגמוא ןעוועג זיא סנוּפ רעד ,םיכודיש עכַײר ץלַא ןעװעג ןענַײז סָאד לַײװ
 ךיז ױזַא יו ,טרעלקעג גנַאל טָאה רע ,םעדייא ןַײז ןַײז טעװ סע רעװ ןסיוװ טלָאװעג ןיוש
 .האצמה ַא ףיוא ןלַאפעג רע זיא ףוס לֹּכ ףוס .םעדייא ןַײז ןַײז טעװ רעװ ,ןסיוורעד וצ

 ןוא לגעוו ַא ףיוא שרדמ:תיּב םַײּב לדנער םענעדלָאג ןייא טגײלעגקעװַא גָאט ןייא טָאה רע
 ןַײז ןַײז טעװ רעד ,ןּבײהפיא לדנער םעד טעװ סע רעװ זַא ,ןכָארּפשרַאפ ךיז ןיא טָאה
 םעד רעמ ןיֹוש טָאה ןוא שרדמ:תיּב םוצ ןעגנַאגעגוצ ןגרָאמ ףיוא זיא סנרּפ רעד ,םעדייא

 גָאט ןטירד ןפיוא ןוא לדנער ןטייוצ םעד טגײלעגקעװַא טָאה רע .ןענופעג טינ לדנער
 ןפורסיוא טזָאלעג סנרפ רעד טָאה תּבש ,ןענופעג טינ םענייק טָאה ןוא ,לדנער ןטירד םעד

 ;ןגָאוסױא סע לָאז ,ךעלדנער ענעדלָאג ַײרד ןענופעג טָאה סע רעװ זַא ,שרדמ:תיּב ןיא

 ,הנּתמ ַא ןזָאלעגרעּביא טָאה עדַײז ןַײז עכלעוו ,ךעלדנער ענַײז ןענַײז סָאד
 לטעטש ןיא ןעמעלַא רַאפ טגעלפ סָאװ ,רעגערטרעסַאװ ַא ןעוועג זיא טָאטש ןיא

 גָאט ַא לָאמ .ַײרד םיא טגעלפ רע סָאװ ,ןטַאט ןדנילּב ַא טַאהעג טָאה רע .רעסַאװ ןגָארטנָא

 ?דנער ַײרד יד ןענופעג סע רע טָאה שרדמ:תיּב ןיא קידנעייג ,ןַײרַא שרדמ:תיּב ןיא ןריפ

 *ײרעסַאװ רעד .סנרפ םעד שרדמ:תיּב ןיא תּבש טגָאזעגסױא סע רע טָאה טציא ןוא .ךעל

 סנוּפ רעד .ךעלדנער ַײרד יד סנרּפ םעד טכַארּבעג ןוא םײהַא ןפָאלעגקעװַא זיא רעגערט
 ןַײז ןומ סע טעװ םעדייא ןַײז סָאװ ,רעקירעיורט ַא םײהַא שרדמ-תיּב ןופ ןעמוקעג זיא

 .טנַאה ןיא ןטלַאה וצ ןעפ ַא טשינ וליפַא טיײטשרַאפ סָאװ ,רעגערטרעסַאװ רעמערָא רעד

 ןוָאל ןלָאז יז ,ןרעטלע ענַײז ןטעּבעג טָאה ןוא רעגערטרעסַאװ םוצ קעװַא זיא סנרפ רעד
 ךיוא םיא טעװ רע ,טנַאה ןיא ןעּפ ַא ןטלַאה ןענרעלסיוא םיא טעװ רע .םיא ַײּב ןוז רעייז

 טשינ טעװ ןַאד לַײװ ,טלָאװעג טשינ יָּצֹּבֶא סע ןּבָאה ןרעטלע יד ,טפעשעג ןיא ןעמעננַײרַא

 ײז טָאה סנרּפ רעד ,שרדמ-תיּב ןיא ןריפ ןטַאט ןדנילּב םעד לָאז סע רעװ ,רענייק ןַײז
 ?ַאװ רעד .שרדמ-תיּב ןיא ןטַאט םעד ןריפ טעװ סע רעװ ,ןשטנעמ ַא ןעגניד וצ טגָאזעגוצ

 טָאה סנרּפ רעד .,ןּבעל וצ ןּביױהעגנָא םיא ַײּב טָאה ןוא סנרּפ םוצ קעװַא זיא רעגערטרעס
 .ןענַאטשרַאּפ ךס ַא ןיוש רע טָאה טַײצ רעצרוק ַא ןיא ןוא ,ןענרעל וצ ןּביױהעגנָא םיא טימ

 קַאּב ביל ךיג ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה רעגערטרעסַאװ רעד ןוא סנרּפ ןופ רעטכָאט יד
 רעיײז םעד רעּביא טָאה סנרּפ רעד שטָאכ ,הנותח יד ןרָאװעג טמיטשַאּב זיא סע ןוא ןעמ
 .טַאהעג םירוסי ליפ

 יא ,ןּבעל םיא ַײּב ןּבילּבעג רעטכָאט רעד טימ םעדייא רעד זיא הנותח רעד ךָאנ
 ןיא ןוא םעדײא ןַײז ןעמונעגטימ ,עטעּפָאל ַא ןעמונעג סנרּפ רעד טָאה טכַאנרַאפ לָאמ
 ייװצ יד ,קירוצ ןרָאי טימ ,לָאמַא ןפָארטעג טָאה רע ּוװ ,טרָא םענעי וצ ןרָאפעגקעװַא

 ןסייהעג סנרּפ רעד טָאה ,טרָא םענעי וצ ןעמוקעגוצ ןענַײז יז ןעוו ,קידנּבָארג ןשטנעמ
 -- ןּבָארגעג ןוא ןּבָארגעג םעדײא רעד טָאה רעּבָא טסיזמוא ,דרע יד ןּבָארג םעדייא ןַײז

 =יא ןַײז ןַא ,רעּבָא ליוו סנרּפ רעד ,םײהַא ןרָאפעג ייז ןענַײז .ןענופעג טשינרָאג ןּבָאה יז

 .טרָא םענעי וצ ןרָאפעגקעװַא לָאמַא ךָאנ יז ןענַײז ,ריבג ַא לָאמַא ףיוא ןרעוװ לָאז םעד

 רעד ןענופעג טשינוָאג טָאה ןעמ -- ןּבָארגעג רעטַײװ םעדייא רעד טָאה רעּבָא טסיזמוא
 רעד ,ןּבירטעגסױרַא ּבוטש ןופ םיא טָאה ןוא ןרָאװעג סעּכ ןיא םעדייא ןפיוא זיא סנרּפ
 ןטרָאד ןּבָאה ,הריד:רעלעק ַא ןיא ןעניֹוװ ןגױצעגנַײרַא ךיז ןּבָאה בַײװ רעד טימ םעדייא
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 רעייז ןגיוצעג םעד ןופ ןּבָאה ןוא סעטעּפָאל ןוא ןזַײא ןופ למערק םעניילק ַא טגיילעגּפיוא

 291 רעצ ליפ טָאה ןַאמ ריא רעּבָא ןדירפוצ רעייז םעד טימ ןועוועג זיא יורפ יד ,הנויח

 ןיא ןּבעל יז וומ טציא ןוא ךַײר ןּבעל וצ ןעועג טנייװעג זיא יז לַײװ ,םעד ןופ טַאה

 ,טײקמערָא ַאזַא

 ַײרד ןטעּבעג טָאה ןוא רעױּפ רעכױה ַא ןעמוקעגנַײרַא זיא ,גָאטַײרּפ ,לָאמנייא

 =ַאּב וצ טינ טציא רע טָאה טלעג ןייק רעּבָא .סעסָאק ייז טימ טפַײלש ןעמ סָאװ ,רענייטש

 ײז רע סעװ סָאד ,לטסעק םענרעזַײא ןסיורג ַא םייה רעד ןיא ,רע טגָאז ,טָאה רע .ןלָאצ

 רעד ,גנַאל טשינ טרעידעג סע .טרעפטנעעג יורפ יד טָאה ,יטוג, ,טלָאצַאּב סלַא ןעגנערּב

 ןוא--סּבעװניּפש טימ ןסקַאװַאּב ,ןטסַאק רעטלַא רעסיורג ַא .ָאד זיא ןטסַאק ןטימ רעױֿפ

 ּבוטש ןיא ןטסַאק םעד ןַײיַא טפרַאװ רע .טשינ טַײצ ןייק טָאה רע ,ךיז טלַײא רעױּפ רעד

 רע זיא טכַאנרַאפ .םייה רעד ןיא ןעװעג טשינ אקווד זיא ןַאמ רעד .םײהַא ךיג טרָאפ ןוא

 זיול ןעמונעג טָאה ןַאמ רעד .השעמ עצנַאג יד טלייצרעד םיא טָאה יורפ יד ןוא ,ןעמוקעג

 אקווד רָאנ ,גָאטנוז זיּב ןּבַײלּב לָאז סע זַא ,טגָאזעג וליפַא טָאה יורפ יד ,ןטסַאק םעד ןכַאמ

 סיורג יווװ ןוא ,ןטסַאק םעד ןכָארּבעגפױא טָאה רע ,טגלָאפעג טשינ יז רע טָאה לָאמ סָאד

 ךעלדנער סימ ןטקַאּפעגנָא ןַא ןטסַאק םעד ןעזרעד ןּבָאה יז ןעו רעדנּוװ רעייז ןעוועג זיא

 ,געװ ןפיוא ןפָאלעגסױרַא ךַײ?ג ןענַײז יז .ךעלדנער ײרד 'סנרּפ םעד יװ ,עכלעזַא טקנוּפ
 טָאה רעּבָא רענייק ,רעױּפ ַאזַא ןוא ַאזַא ןעזעג טשינ ןּבָאה ייז ּביױוא ,םירעיוּפ יד טגערפעג

 םיא ןּבָאה ,בר םוצ טָאטש ןיא קעװַא עדייּב יז ןענַײז ןַאד ,ןעזעג טשינ רעױּפ ַאזַא רָאג

 ןוא עטסנעש סָאד ןופ ןַײז לָאז סע זַא ,שרדמ:תיּב ןסיורג ַא ןעיוּב וצ ףיוא טלעג ןּבעגעג

 =רָאג רע לָאז ,ןּבעגעג טלעג יד טָאה סע רעװ ,ןגערפ טעװ ןעמ זַא רעּבָא ,עטסעּב סָאד

 .ןרעפטנע טשיג

 רָאנ טָאה רע ליפיוו ,טלעג ןּבעגעג בר םעד טָאה ןעמ .ןעװעג עקַאט סע זיא ױזַא

 ?םיונוצ ךיז טָאה ןעמ .ןזעװעג קיטרַאפ ןינמ רעד זיא םורַא רָאי ַײרד ןיא ,טַאהעג קיטיינ

 ,רעּבַײװ יד רַאפ ןוא רענעמ יד רַאפ :טעטש יד ןדעי רַאפ טלײטעגנַײא ,ןינמ ןיא ןּבילקעג

 יד ַײּב יא רענעמ יד ַײּב יא ,ןעמָאנ ַא ןָא קידיײל ןּבילּבעג זיא ןָאנּבױא טָאטש ןייא רָאנ

 ?םולש, ןטײירּב ַא טימ שרדמ:תיּב םעַײנ םעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא סנרּפ רעד .,רעּבַײװ

 סנרּפ רעד יװ ,ןָא ןַאד ןופ ,ןטניה רָאג ןענַאטשעג ךיז זיא קלָאפ-רָאּפ עגנוי סָאד ,"םכילע

 רעד ןוא ,סנרּפ םוצ ןעמוקעג רעמ טשינ םעדייא רעד זיא ,ןּבירטעגסױַא םעדייא ןַײז טָאה

 זיא םעדכָאנ .עדער ַא ןטלַאהעג המיּב רעד ףיא טָאה בר רעד .םעדייא םוצ טשינ סנרּפ

 :עגפירַא ,ןעיורפ יד ַײּב יא רענעמ יד ַײּב יא קידייל ןזעװעג זיא סָאװ ,טָאטש רעד ףיוא

 ןשטנעמ יד ןזעוועג ןענַײז סָאד , :ןפורעגסיוא טָאה בר רעד ןוא קלָאפ:רָאּפ עגנוי סָאד ןעגנַאג

 סיפ יד וצ םעדייא ןַײז ןלַאפעג זיא סנרפ רעד .'שרדמ:תיּב םעד טיוּבעג ןּבָאה עכלעוו

 לָאז רע ,ןטעּבעג םעדייא ןגנוי םעד טָאה םלוע רעצנַאג רעד .ןטעּבעגרעּביא םיא טָאה ןוא

 םירעױּפ יד יװ ,סנרּפ רעד טלײצרעד רעדיװ טָאה ךָאנרעד ,השעמ עצנַאג יד ןלייצרעד

 םעדייא ןַײז טָאה סנרּפ רעד .םעדייא ןכַײר ַא ןעמוקַאּב טעװ רע זַא ,טגָאזעגנָא םיא ןּבָאה

 רעיײז ךיז טָאה קלָאפ-רָאּפ עגנוי סָאד ,דנַײרפ עטוג ןרָאװעג ןענַײז יז ןוא ןטעּבעגרעּביא

 .דובּכ ןוא רשוע ןיא טּבעלעג ןּבעל ןצנַאג

 (דנַאלטעל ,עגיר) 2.384 'ג 'װניא

6, 

 ה ש ע 2 ע ט יי וװ צ

 ַא רע טעז גנולצולּפ ,דלַאװ ַא ןיא ןעגנַאגעג טכַאנַײּב ןײלַא רשוע ןַא זיא לָאמַא
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 ןיא ןטלַאה ןוא ךעלדנער ךעלקעז טימ ןשטנעמ ייווצ ןעייטש רעַײּפ םעד ןיא ןוא ,רעַײּפ

 ךיז טלָאװעג ןוא רעַײּפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ףֹּכיּת זיא רשוע רעד .ךעלדנער יד ןטישסיוא ןייא

 טנַאה רעד ַײּב טּפַאכעגנָא םיא רעַײּפ ןופ שטנעמ ַא טָאה .דלָאג ענעטישעגסיוא סָאד ןעמענ

 ןַא רַאפ טײרגעגנָא זיא'ס לַײװ ,ןעמענ טשינ רע רָאט טלעג סָאד זַא ,טגָאזעג םיא וצ ןוא

 ,ןטעּבעג רע טָאה ,הרירּב ןייק טשינ טָאה'ר זַא ,ןעזעג טָאה רשוע רעד .ןגעװ סנרעדנַא

 ןּנָאה ייז .רעַײּפ ןופ ייװצ ערעדנַא ףיוא ךעלעדנער ייוװצ ענַײז ןשױטנָא שטָאכ לָאזימ ןַא

 רשוע רעד ןוא .ייװצ ענַײז רַאפ ךעלדנער ייווצ םיא ןּבעגעג ןוא ןענַאטשַאּב םעד ףיוא

 .ןעגנַאגעגקעװַא ךיז זיא

 טָאטש ןופ ןשטנעמ עלַא ןוא טָאטש ןטימ ןיא זיױה ןייש ַא טַאהעג טָאה רשוע רעד

 סָאװ ,ךעלדנער ייװװצ יד ןעמונעג טָאה רשוע רעד .זיוה ןַײז ךרוד ןייגכרוד טזומעג ןּבָאה

 ןוא ךעלקיטש עכַײלג טכַא ףיוא ייז טּפַאלקעצ ןוא ןּבעגעג םיא ןּבָאה דלַאװ ןיא ןשטנעמ יד

 ,טרַאװעג ןוא לדנער לקיטש ןייא ןפרָאװעגּפָארַא ןוא קינַאג ןפיוא ךיז טלעטשעגרעדינַא

 טעװ רעכלעװ ,רעד זַא ,ןמיס ַא טכַאמעג ךיז טָאה'ר ןוא .ןּביהפיוא רעװ סע טעוװ'ס זיּב

 ןשטנעמ ,דלַאװ ןיא דלָאג סָאד ןּבָאה טעװ רעד ,ךעלדנער ךעלקיטש ריפ עלַא ןּבייהפיוא

 =עגנָא ןיא דלַאּב .ןעזעג טשינ סע טָאה רענײק ןוא לדנער לקיטש ןפיוא ןטָארטעג ןּבָאה

 =רעד .ןּבױהעגפיוא סע ןוא לדנער לקיטש סָאד ןעזרעד טָאה'ר ןוא ,לגניי םערָא ןַא ןעמוק

 רענייק סע טָאה רעדיװ ןוא ,לדנער לטרעפ ַא ךָאנ ןפרָאװעגּפָארַא רשוע רעד טָאה ךָאנ

 םַײּב ,לָאמ ןטרעפ ןויּב ןעװעג סע זיא ױזַא .לגניי עמערָא סָאד רָאנ ,ןּביוהעגפיוא טשינ

 טנַאה רעד ַײּב טּפַאכעגנָא םיא ןוא לגניי םוצ ןפָאלעגּפָארַא רשוע רעד זיא לָאמ ןטרעפ

 וד ןוא ,רימ וצ םוק .רוחּב רעמערָא ןַא טסיּב וד וַא ,עז ךיא , :םיא וצ טגָאזעג יױזַא ןוא

 רעד .'רימ טימ ךַײלג רשוע ןַא ןַײז טסעװ וד ןוא רעטכָאט ןַײמ טימ ןּבָאה הנותח טסעװ

 ָאי רע טָאה ךָאנרעד רעּבָא ,ןײטשַאּב טלָאװעג טשינ טשרע םוצ טָאה רֹוחּב רעמערָא

 .ןענַאטשַאּב

 ןרָאפ לסיב ַא ן'טימ ליװ'ר זַא ,םעדייא ןַײז וצ טגָאזעג רע טָאה הנותח רעד ךָאנ

 סעלָאק ַא טימ עדייּב ןענַײז ייז ןוא ,ןענַאטשַאּב זיא םעדייא רעד .טפול ףיוא דלַאװ ןיא

 רענײק ןוא ןשטנעמ ךס ַא ןרָאפעגכרוד דלַאװ ןכרוד ןענעז סע .ןַײרַא דלַאװ ןיא ןרָאּפעג

 סָאד ןעזעג ףּכיּת רעּבָא טָאה רשוע רעד .ןשטנעמ יד טימ רעַײּפ סָאד ןעזעג טשינ טָאה

 :טױא ןּבָאה ייז סָאװ ,דלָאג סָאד ןעמענ רעַײּפ םוצ םעדייא םעד טקישעגניהַא ןוא רעַײּפ

 רעַײּפ ןופ ןשטנעמ יד ,רעַײּפ םוצ ןענַאגעגוצ ןוא טגלָאפעג םיא טָאה םעדייא רעד .טישעג

 ייװצ טַאהעג ןיוש טָאה'ר ןעו .ךעלדנער ענעדלָאג יד ןעמענ וצ טרעטשעג טשינ םיא ןּבָאה

 ןדניװשרַאפ זיא רעַײּפ סָאד ןוא ןרָאפעג םיהַא רשוע ןטימ רע זיא ,ךעלדנער טימ קעז

 רעד ןוא טָאטש ןיא רשוע רעטשרע רעד ןרָאװעג םעדייא רעד זיא טלָאמעד טניז .ןרָאװעג

 .ןרָאװעג רעכַײר רעמ ךָאנ ךיוא זיא רעווש

 ('ה רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 25.121 'ג 'װניא



 תורוסמ

 ענעדייש רַאפ .א

 הרונ ַא ןופ ןרָאװעג לוצינ ןענייז ןדיי ױזַא יװ .ו

 לָאז חסּפ רעייז וצ זַא ,הרוג ַא ןּבעגעגסױרַא לטעטש ןיילק ַא ןיא חלג ַא טָאה לָאמַא
 רעטסיולק ןופ קידנעײגסױרַא ןוא ,רעטסיױלק םַַײּב ןצעזקעװַא ,רוכּב ןשידיי ַא ןעמענ ןעמ
 ,טוט םוצ זיּב םיא רעּביא ךיז ןעוועקעזדזיא ןוא ןענעקירּב ,ןעַײּפש םיא ףיוא רעדעי לָאז
 רעכלעוו ,לרוג ןפרַאװ ןעמ טגעלפ ,ןכעלטסירק םעד ,חסּפ רעדעי וצ ,ןעװעג זיא ױזַא
 דיי עכעלטע טכַארּבעג םיא ןעמ טָאה ױזַא ןוא .רעטסיולק םַײּב ןציז ןייג ףרַאד סע רוכּב
 ןעמ טָאה .רוכּב סבר ןפיוא לרוג רעד ןלַאפעגסױא זיא חסּפ ַא לָאמנייא זיּב ,םירוכּב עש
 ןוז סבר םעד ןזָאל טינ טעװ ןעמ ,ןטַײּבסױא םיא טעװ ןעמ זַא ,בר םעד ןגָאז ןעמונעג
 ,ןטַײּבסױא םיא לָאז ןעמ ,טלעװעג טינ ןפוא םושּב רעּבָא טָאה בר רעד ,רעטסיולק םוצ ןייג
 ַא טפיקעג טָאה ןוא קעװַא זיא בר רעד ןוא ,רעטסיולק םוצ רוכּב סבר םעד קעװַא זיא
 קילפ ַא ןוא ןעועג ללּפתמ ,טנַאה ןיא ןוה רעד טימ טלעטשעג ךיז טָאה רע ,ןוה עצרַאװש
 ַא ,רעדעפ ַא סױרַא קילפ ַא ;טסירק ַא קעװַא לַאפ ַא טיג--ןוה רעד ןופ רעדעפ ַא ןָאטעג
 רַאפ ןטסירק עכעלטע קעװַא ןלַאפ ,ןרעדעפ טנוּב ַא סױרַא טסַײר רע ,טסירק ַא קעװַא לַאפ
 =רעד ךיז טָאה ןעמ זיּב ?ָאד ךיז טוט סָאװ :רעטסיולק ןיא למוט ַא ןרָאװעג זיא סע ,לָאמַא
 -רעד ןוא ,ןוה רעצרַאװש ַא ןופ ןרעדעפ סױרַא טקילפ ןוא ללּפתמ זיא בר רעד זַא ,טסּוװ
 רע ,הללי ַא טימ ,טעּבעג ַא טימ בר םוצ קעװַא חלג רעד זיא .קעװַא סע יז ןלַאפ ןופ
 ןטימ רעּבָא ,ןרעהפױא טעװ רע זַא ,ןעװעג םיּכסמ טָאה בר רעד .ןרעהפיוא סָאד לָאז
 ןלָאז יז זַא ,סנטייװצ ןוא םירוכּב עשידיי יד טימ ןרעהפיוא יז ןלָאז ,סנטשרע :יַאנּת
 סיר ַא רעדיװ רע טיג טינ ּבױא ןוא ,ןַײז לָאז סָאד ,ןגָאז טעװ רע סָאװ זַא ,ןַײז םיּכסמ
 -רַאּפ ,ןכַאמ טנעקעג טשינרָאג טָאה חלג רעד ,ןטסירק קעװַא ןלַאּפ סע ןוא ןרעדעפ סױרַא
 ,הרזג סחלג םעד טרעהעגפיוא טָאה ןַאד ןוא .ןעוועג םיּכסמ טָאה רע ,ןלַאפ

 'ה רענליװ ,זדָארּברָאּפ)
 2,250 'נ 'ווניא

 טלעוו רענעי ןופ ןתח ַא 2

 ן'ק ןּב תמש ןתח, :ןושלה הוּב ןּבירשרַאפ ןעזעג ךיא ּבָאה דָארגירַאש ןיא סקנּפ ןיא
 :ןעװעג ױזַא ןופרעד השעמ יד זיא ."םינש

 םענייאניא קידנעטש יז ןגעלפ .םירבח ייווצ טוג רעייז טּבעלעג לָאמַא ךיז ןּבָאה סע,
 ,רענייא ןּבילּבעגרעּביא זיא ,ןּברָאטשעג זיא רבח ןיא זַא ,טכַאמעג ךיז טָאה .ןענרעל
 ,ןָאטעג ךודיש ַא םיא טימ ץטָאה ,ןסקַאװעגסױא זיא רע זַא .טנרעלעג ןײלַא טָאה רעכלעוו
 םעד ןזָאל טשינ רָאט'מ זַא ,גהנמ ַא ךָאד זיא ,הפוח רעד ןופ גָאט םעד ,הנותח רעד רַאפ
 ךיז טָאה , דורטרַאפ ןעוועג זיא םלוע רעד ,הּפוח רעד רַאפ טכַאנ רעד ןיא זיא ,ןײלַא ןתח
 ןיא סױרַא זיא רע יװ יױזַא ,סױרַא ןסיורד ןיא טונימ ןייא ףיוא טּפַאכעגסױרַא ןתח רעד
 וטסכַאמ סָאװ, :םיא טגָאז ןוא רבה רענעּברָאטשעג רעד ןעגנַאגעגוצ םיא וצ זיא ,ןסיורד
 דחּפ ןכָאה וצ טרעהעגפיוא רע טָאה ךָאנרעד רָאנ ,ןקָארשרעד ךיז רע טָאה תלחּת "!סעּפע
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 םוק, :רבח רעד םיא וצ ּפָא ךיז טפור .הנותח טנַײה טָאה רע זַא ,טלייצרַאפ םיא טָאה ןוא
 ןעק יװ, :טרעפטנעעג םיא רע טָאה ."ןיֹוװַאּב ךיִא ּוװ ,ןזַײװ ריד ךיא לעװ ,טונימ ַא ףיוא
 ,ןגעווטסעדנופ, :טגָאזעג רע טָאה "!הפוח רעד וצ ןרָאפ דלַאּב ףרַאד'מ זַא ,ןײגקעװַא ךיא
 .נַײרַא םיא טָאה ןוא ריעל ץוחמ ןעגנַאגעגוצ םיא טימ רע זיא ,יןייג וטסנעק טונימ ַא ףיוא
 ןָא ךיז טפור .ארמג ַא ןגעלעג זיא שיט םעד ףיוא .זיוה ןייש ,ךַײר ַא רעייז ןיא טריפעג
 :רעל סָאד רעסעּב ךָאנ טקנעדעג עדייּב זדנוא ןופ רעװ ,ןוּורּפ רימָאל, :םיא וצ רבח רעד
 ,רָאי ן'ק טנרעלעג ייז ןּבָאה ױזַא ןוא ,ןענרעל שיט םַײּב טצעזעגקעװַא ךיז יז ןּבָאה .'ןענ

 ןיג טזָאלעג ךיז ןוא ּבוטש רעד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןתח רעד זיא רָאי 150 יד ךָאנ
 זיא סָאד זַא ,ןזיועגסיוא ךיז טָאה םיא לַײװ ,הּפוח יד ןלעטש לָאז'מ ,ןּתוחמ םוצ קירוצ
 רָאג ןױש :קוק ַא טיג רע--ןּתוחמ ןַײז ןופ ּבוטש רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע .ןעשעג טשרע
 ןּבָאה ייז וַא ,טָאטש רעד ןופ ןשטנעמ יד .טעיָארטסעגרעּביא רָאג ןיוש ,ּבוטש רעדנַא ןַא
 רע זיא ,טכַאלעג םיא ןופ ןּבָאה ,רָאי ן'ק טימ קירוצ ןופ השּבלה רעד טימ ןעזרעד םיא
 ,הלּכ ןַײז ףיא ןוא ןּתוחמ ןַײז ףיוא ןגערפ ןָא טּבײה ןוא ןַײרַא ּבוטש ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא
 .עּבָאּב עטלַא ןַא ןגעלעג זיא ןװױא םעד ףיוא רָאנ .םענעגושמ ַא יװ ,ןָא םיא ןקוק עלַא
 טָאה ,הלּכ רעד טימ ןּתוחמ םעד ןופ ןעמענ יד ןוא רעטרעװ ענַײז טרעהרעד טָאה יז זַא
 קעװַא זיא ןתח ַא סָאװ ,השעמ יד ןפָארטעג ךיז טָאה רָאי ן'ק טימ קירוצ זַא ,טלייצרעד יז
 עצנַאג יד ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה רע זַא .הּפוח רעד ןופ טכַאנ יד
 ןיא ןּבירשעגנַײרַא סָאד ן'טָאה ,ןּברָאטשעג ןיא ןוא טָאג ַײּב ןטעּבעג רע טָאה ,השעמ
 ,סקנּפ

 (עניארקוא ,וועשטידרעּב)
 533 ַא 'נ 'ווניא

 עקנַארק טלייה איבנה והילא 3

 עטַאט רעד ,ןוז ַא ןוא עמַאמ ַא ,עטַאט ַא :דניזעגזױה ַא טּבעלעג טָאה ףרָאד ַא ןיא
 ךיוא טָאה ןוז רעד .טּבעלעג םערָא ןוא טנידרַאפ קינײװ ,רעדַײנש רעמערָא ןַא ןעוװעג זיא
 ןרָאװעג קנַארק יז זיא לָאמניײא .טעּברַא:ּבוטש ןָאטעג טָאה עמַאמ יד ןוא ןפלָאהעג לסיּב ַא
 זיא גָאט ןטימ ןיא ,לָאמנײא .ןעװעג טינ זיא רָאטקָאד ןייק .טַײצ עשּפיה ַא ןגעלעג ןוא
 לעװ ךיא ?קנַארק ךַײא ַײּב זיא רעװ, :ײז ַײּב טגערפ ןוא שטנעמ רעטלַא ןַא יז וצ ןַײרַא
 :טנע ."ןלָאצַאּב וצ סָאװ טימ טינ ּבָאה ךיא, :עטַאט רעד טרעפטנע ."ןלייהסיוא םיא ךַײלג
 ןייק ּבָאה ךיא, :עטַאט רעד טגָאז .'טלעג יד ףיוא ןטרַאװ לעװ ךיא, :רעטלַא רעד טרעפ
 זיא יורפ יד .ןרָאװעג םלענ ךַײלג ןוא האופר ַא ןּבעגעג טָאה רעטלַא רעד .'טינ הטורּפ
 טָאה ,ןפָאלש ןגייל ךיז ןוויוא ןפיוא ןעגנַאגעג זיא ןוז רעייז ןעװ ,טכַאנַײּב .ןרָאװעג טנוזעג
 .רַאפ ןּבָאה יז .ךַײר רעײז טּבעלעג ײז ןּבָאה ןָא ןַאד ןופ .דלָאג טימ קַאז ַא ןענופעג רע
 .איבנה והילא ןעוועג זיא רעטלַא רעד זַא ,ןענַאטש

 ('ה רענליװ ,שטיװָאלינוד)
 2136 'נ 'װניא

 ןשָארג ייווצ טייל איבנה וחילא ,4

 רע .ןויבא רעסיורג ַא ןעװעג זיא עדייז ריא זַא ,ןלייצרעד רימ טגעלפ רעטומ ןַײמ
 טָאה .ןוחטּב:לעּב רעסיורג ַא ןעװעג רעּבָא זיא רע .טיורּב לקיטש ןייק טַאהעג טשינ טָאה



 תורוסמ 140

 ןַײז וצ טגָאזעג טָאה ןוא ןשָארג רָאּפ ַא טגנערּבעג םיהַא גָאט-רעטניװ ַא ןיא לָאמניײא רע
 ןיא סױרַא ןוא טיירפרעד רעייז ךיז יז טָאה .'ץלָאה ףיוק יג ןוא טלעג ריד ַאנע :ּבַײװ
 ןּבָאה עלַא .ץלָאה ןעגניד ןּבױהעגנָא יז טָאה ,ןעמוקעגסױרַא זיא יז ןעו ,ץלָאה ןפיוק סַאג
 טימ טלָאװעג ןצנַאג ןיא טָאה ױג ןייא רָאנ .טלעג טַאהעג טָאה יז יװ רעמ טלָאװעג רעּבָא
 ןעַײלטנַא ריא לָאז ןעמ ,ןטעּב ןּבױהעגנָא ךיז טָאה יז .טַאהעג טָאה יז יװ רעמ ןשָארג ײװצ
 :ןענייװ ןּבױהעגנָא רעייז יז טָאה .ןעַײל טלָאװעג טינ ריא טָאה רענייק רעּבָא ,ןשָארג ייווצ
 ."ןרעו ןריורפעג רעטַײװ לָאז ךיא ןוא ,ןפיוק טשינ ץלָאה ןייק ךיא לָאז ןשָארג ייווצ ךָאנ;
 יד םיא טלַײצרעד יז .טנײװ יז סָאװ ,יז טגערפ ןוא דיי רעטלַא ןַא ןָא טמוק םעד ןיא
 ץלָאה סָאד טפיוק יז .ריא טיג ןוא ןשָארג יײװצ סױרַא דלַאּב טמענ דיי רעד .השעמ עצנַאג
 ןָא ריא ףױא טּבײה ןַאמ רעד .דיי ןטלַא ןטימ השעמ עצנַאג יד ןַאמ םעד טלייצרעד ןוא
 .איבנה והילא ןעוװעג רעכיז ךָאד זיא סע ;טזָאלעגקעװַא םיא טָאה יז סָאװרַאפ ,ןעַײרש וצ
 ײז טָאה ןָא סלָאמַאד ןופ .ןענופעג טשינ ןוא גָאט ןצנַאג ַא טכוזעגמוא ןוא סױרַא יז זיא
 עטסערג יד ןרָאװעג ךָאנרעד ןענעז יײז ןוא ,ףױרַא רעטוּפ רעד טימ ןייג וצ ןּבױהעגנָא
 ןענעז רימ רעּבָאי :עטכישעג יד ןזָאלסױא רעטומ ןַײמ רימ טגעלפ ױזַא ,טָאטש ןופ םיריבג
 "םעד וצ הכוז טשינ

 ('ה רענרעּבמעל ,ינעשיגו)
 11.275 'נ 'װניא

 חישמ ףיוא טרַאװ ןעמ 5

 ארזעןבא רעד .ארזע-ןבא םעד ןופ השעמ עכעלרעדנּוװ ענייש ַא טלייצרעד ןעמ
 .טָאטש וצ טָאטש ןופ ,ףרָאד וצ ףרָאד ןופ ןייג דימּת טגעלפ רע ,דנו=ענ ןַײז דימּת טגעלפ
 .עג טינ לָאמ ןייק ריא ןופ טָאה'מ סָאװ ,ןַײרַא טָאטש ַא ןיא ןעמוקעג רע זיא לָאמנײא
 ,ןעזעג טשינ םדאןּב םוש ןייק רע טָאה ,ןַײרַא טָאטש ןיא ןעמוקעג זיא רע ױזַא יװ .טרעה
 ןייק ןצָארטעג טשינ ךיוא טרָאד רע טָאה ,ןַײרַא סַאג רעדנַא ןַא ןיא ןעגנַאגעג רע זיא
 טשינ ןשטנעמ ןייא ןייק טָאה ןוא טָאטש עצנַאג יד ןעגנַאגעגסױא רע זיא ױזַא .ןשטנעמ
 ןיא ןײגנַײרַא טזָאלעג ךיז רע טָאה .רעדנּוװ סיורג ַא רעיײז ןעוועג סָאד םיא זיא ,ןפָארטעג
 ינימ לֹּכ ךיק רעד ףיוא רע טפערט ,ּבוטש רעטשרע רעד ןיא ןַײרַא רע טמוק .ןַײרַא זיוה ַא
 ןַײרַא רע טײג .טנערּבעג טשינ טָאה ךיק רעד רעטנוא לַײװ ,טלַאק רָאנ ,םיבוט םילכאמ
 טימ ,ןפנָארּב טימ ןענַײװ ענעדײשרַאפ שיט ןפיוא ןעיטש ,ּבוטש רעטייװצ רעד ןיא
 ןיא ןענַײז ןשטנעמ ןייק רָאנ ,ךעלכיק ןוא ךַאקעל ,ןדָאלפ ,ןעלדָארטש :ןסקעּבעג יילרעלּכ
 ןיא ןײגנַײרַא טװּורּפעג רע טָאה .ןעועג רעדנּוװ רעמ ךָאנ סָאד םיא זיא .ָאטינ ךיוא ּבוטש
 עצנַאג יד ןעגנַאגעגמורַא רע זיא ױזַא .ןפָארטעג עּבלעז סָאד רע טָאה ,זיוה רעדנַא ןַא
 טרעלקעגרעּביא ךיז רע טָאה .ןפָארטעג טינ ןשטנעמ ןייק טָאה ןוא רעוַײה עלַא ןיא טָאטש
 ןעייטש ייז ,ןשטנעמ טימ לופ זיא לוש יד ,רע טעז ,ןַײרַא לוש ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןוא
 רעד זיא .טשינ ריר ןייק וליפַא ךיז ןעוט ןוא םיתילט יד ןיא טליהעגנַײא ,טרָא ןַא ףיוא
 ןיא ױזַא ןעייטש ייז סָאװ ,טגערפעג םיא טָאה ןוא םענייא וצ ןעגנַאגעגוצ ל"ז ארזע:ןבא
 רעד זיא .טקוקעג טשינ םיא וצ וליפַא טָאה ןוא טרעפטנעעג טשינ רענעי םיא טָאה ?לוש
 םעד ןגָאז םיא זומ רע זַא ,ןריֹוושַאּב םיא טָאה ןוא ןרעדנַא ןַא וצ ןעגנַאגעגוצ ארזע:ןבא
 םיא טָאה ,טשינ וליּפַא ךיז ןריר ןוא גנַאל ױזַא לוש ןיא ָאד ןעייטש יז סָאװ ,דוס ןצנַאג
 ירדנ:לּכ וצ רוּפּכ:םוי ןעגנַאגעג ייז ןענַײז ןרָאי עגנַאל טניז זַא ,טרעפטנעעג שטנעמ רעד
 ,עלַא יז ןענַײז ױזַא ,ירדנלּכ ַײּב סיפ יד ףיוא ןענַאטשעג ןענַײז ייז יװ ױזַא ןוא ,ןענװַאד
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 ןצנַאג ַא ןוא טכַאנ עצֹנַאג ַא ןענַאטשעג ,רעדניק ןוא רעּבַײװ יד טימ םלוע רעצנַאג רעד

 ,הליענ ךָאנ ןעמוקעג זיא'ס ױזַא יװ .טָאג ןטעּבעג ןוא טנװַאדעג ןּבָאה ןוא רוּפּכ:םוי גָאט

 ןלעוּפ סעּפע דניצַא ןענעק ייז ןוא טנװַאדעג טוג ןּבָאה יז זַא ,טסּוװעג עלַא יז ןּבָאה

 =סױרַא טשינ שרעדנַא ןלעװ ייז זַא ,טרַאּפשעגנַײא ,םלוע רעצנַאג רעד ,עלַא ךיז יז ןּבָאה

 =ַעג זיא ,ןײגסױרַא ײז ןלעװ םיא טימ ןוא ןעמוק טעװ חישמ ןדַײס ,לוש רעד ןופ ןייג

 זיא'ס לַײװ--טליײצרעד רעטַײװ שטנעמ רעד טָאה יױזַא--שער רעסיורג ַא למיה ןיא ןרָאװ

 ,קסּפ ַא ןּבעגעגסױרַא ןעמ טָאה .ןעמוק לָאז חישמ זַא ,טַײצ יד ןעוועג טשינ סלָאמַאד ךָאנ

 ,ןהישמ טימ רָאנ ןדַײס לוש רעד ןופ ןײגסױרַא טשינ ליוו םלוע רעצנַאג רעד יװ ױזַא וַא

 יװַא ןוא .ןעמוק טעװ חישמ זיּב ,םיתילט יד ןיא ױזַא ןייטש ןלָאז יז זַא ,קסּפ רעד זיא

 ןענַײז ןוא טקעוװעגפיוא ייז ןרעוו סטכַאנ וצ גָאטַײרפ רָאנ ,ליטש ךָאװ עצנַאג ַא ייז ןעייטש

 טָאה ױזַא .ןחישמ ףיוא ןטרַאװ ןוא ןרָאי עגנַאל ןיוש ייז ןעייטש ױזַא טָא ןוא .תּבש לּבקמ

 טימ ךיז רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה ארזעןבא רעד יוזַא יװ .טלייצרעד שטנעמ רעד

 .א'ּבּב ןעמוק סעװ חישמ זיּב ,ןײיטש טזָאלעג ױזַא ײז טָאה ןוא טנגעזעג םיא

 ('װ רעלָאּפָאנרַאט ,דָארּב)
 46.658 'נ 'ווניא

 טניוו ןופ טּבעל דיי ַא 6

 לָאמנײא טָאה ,ףיוה ןיא רַאצ םַײּב דנַאלסור ןיא ןעוועג זיא ערָאיפיטנָאמ השמ ןעוו
 רעד ןעגנַאגעג זיא ןסע ןכָאנ .ןעוועג ךיוא זיא ערָאיפיטנָאמ ּוװ לַאּב ַא טכַאמעג רַאצ רעד
 :עג ױזַא ןּבָאה ייז יו .,ןטרָאג ןַײז ןיא ןערָאיפיטנָאמ טימ ןריצַאּפשכרוד ךיז לסיּב ַא רַאצ
 :נָאמ םיא טָאה "ןדיי ןּבעל סָאװ ןופ ,רָאנ גָאז/ :גערפ ַא רַאצ רעד םיא טיג ,טסעומש
 ײז ןּבָאה ,םערָא רעיײז ןענעז יז לַײװ .טניװ ןופ ןּבעל ןדיי זַא ,טרעפטנעעג ערָאיפיט
 :נָאמ טגערפעג טָאה ןוא טרעדנּוװרַאפ רעייז ךיז טָאה רַאצ רעד .הסנרּפ ערעדנַא ןייק טשינ
 ,רשרע ןַא טסיּב וד ,יַאדװַא; '!טניװ ןופ ןּבעל יײז ,סעּפע ןעמ טניימ סָאװ, :ןערָאיפיט
 .טרעפטנעעג ערָאיפיטנָאמ השמ טָאה ,"ןַאמערָא ןַא ַײב ךיז טוט סע סָאװ ,טשינ וטסייוװ
 רַאצ רעד .'תמא זיא סע יצ ןגַײצַאּב ךיז רימ ןלעװ ,ןַײרַא טָאטש ןיא םוק ;סָאװ וטסייוװ
 =ַאגעג ןוא שטנעמ ןטסָארּפ ַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיז ןוא םיא טימ ןעוועג םיּכסמ ףּכיּת טָאה
 טייג ,דיי ַא סעּפע ןפָארטעג יז ןּבָאה געװ ןפיוא .ןַײרַא טָאטש ןיא ןערָאיפיטנָאמ טימ ןענ
 ן'טָאה .טסייה רע ךָאנ יװ ,םיא טגערפ ןוא םכילע=םולש םיא טיג ,רַאצ רעד וצ םיא וצ
 דיי רעד טָאה "!וטסּבעל סָאװ ןופ ,רָאנ גָאז/ :רעטַײװ םיא רע טגערפ .טגָאזעג לדיי סָאד
 סָאד זיא יװ, :רעטַײװ םיא רַאצ רעד טגערפ ,'טניוװ םעד ןופ ּבעל ךיא, :טרעפטנעעג םיא
 זַא ,טרעפטנעעג לדיי סָאד םיא טָאה ';טניװ ןופ ןּבעל ןענעק לָאז שטנעמ ַא זַא ,ךעלגעמ
 םיא רע טקנעש ,תמא סָאד זיא רעמָאט זַא ,טגָאזעג רַאצ רעד םיא וצ טָאה .סע זיא ױזַא
 :טגערפעג םיא דיי רעד טָאה .םיא ןופ ןּבעל ןענעק לָאז'ר ,דנַאלסור ץנַאג ןופ טניו םעד
 רעד טָאה "!דנַאלסור ץנַאג ןופ טניװ םעד רימ טסקנעש וד וַא ,סָאד וטסיּב רעװ ,רָאנ גָאז
 :רעדינַא ףּכיּת זיא די רעד .זיא רע רעװ דיי םַַײּב ןענעקרעד וצ ןּבעג טזָאלעג ךיז רַאצ
 רעד טָאה ,ןּבױהעגפיוא ךיז טָאה'ר ןעװ .טגיינעג ן'רַאפ ךיז ןוא דרע רעד ףיוא ןלַאפעג
 וד ,ךיד ךיא טעּב ךַאז ןייא רָאנ ,םיּכסמ ריד טימ ןיּב ךיא, :טגָאזעג ױזַא רַאצ םוצ דיי
 רעהעג דנַאלסור ץנַאג ןופ טניװ רעד זַא ,בתּכ ַא טימ טפירשרעטנוא ןַײד ןּבעג רימ טסלָאז
 .טפירשרעטנוא סרַאצ ןטימ בתּכ ַא ןּבעגעג ףֹּכיּת טָאה רַאצ רעד .'רימ ןָא לָאמ טנַײה ןופ
 ױזַא ,לַײװרעד דיי רעד .ןעגנַאגעג םײהַא קירוצ ןענעז ןערָאיפיטנָאמ השמ טימ רַאצ רעד
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 יד ףֹּכיּת ןעװעג עידומ רע טָאה ,רַאצ םעד ןופ טפירשרעטנוא יד טַאהעג רָאנ טָאה'ר יװ
 ,טניוו םעד ןצונַאּב טשינ ייז ןרָאט ןָא לָאמ טנַײה ןופ זַא ,ןלימטניװ ןּבָאה עכלעװ עלַא
 =וג עלַא ןיא טקישעצ רע טָאה סָאד ןוא .שדוח ןדעי רעַײטש ַא ןּבעג טשינ ןלעװ יז זיּב
 ַא ןרָאװעג זיא דנַאלסור ןיא .רַאצ ןופ טפירשרעטנוא יד ןזיוועג םוטעמוא ןוא ,סעינרעּב
 ןיא לַײװרעד ךיז טָאה לדיי סָאד .ןוט טנעקעג טשינרָאג רעּבָא טָאה'מ ;שער ַא ,יירשעג
 ,רשוע רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא ןוא ןגעמרַאפ סיורג ַא טכַאמעג טַײצ ַא ןופ ךשמ

 ץטָאה'ר סָאװ ,דיי םעד ןיא טנָאמרעד רַאצ רעד ךיז טָאה םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא
 סָאװ ןופ ,טוט דיי רעד סָאװ ,ןסיװ וצ ןעװעג קירעגַײנ זיא רַאצ רעד .טניװ םעד ןּבעגעג
 :ערָא ןַא ןעוועג זיא'ס לַײװ ,רעגנוה ןופ ןּברָאטשעג ןיוש רע זיא רשפא רעדָא ;טּבעל רע
 .ןכוז םיא ןַײרַא טָאטש ןיא ןענַאגעג זיא'ר ןוא טלעטשרַאפ ךיז רעטַײװ רע טָאה .דיי רעמ
 יד ןעװעגסיוא ויא'ר .טשינ םיא ןעק רענייק ,דיי םעד ןגעװ ןגערפוצכָאנ ןָא ךיז טּביײה'ר
 ןַא ןרָאװעג זיא'ר יװ ,דיי רעד לַײװ .ןענופעג טשינ ן'טָאה'ר ,טסיזמוא רעבָא ,טָאטש עצנַאג
 :רעד וצ ןעװעג טשינ ןיוש םיא זיא'ס ןוא ןּבעגעג ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא ךיז רע טָאה ,רשוע
 רעד ןיא טלעטשעג רע טָאה ,טפעשעג ןייק טשינ זיאס זַא ,ןעזעג טָאה רַאצ רעד .ןענעק
 םיא טָאה ר סָאװ ,דיי םעד טימ ץַאלַאּפ ןַײז ןיא ןעז ךיז ליװ רַאצ רעד זַא ,ןַײרַא גנוטַײצ
 רַאצ םוצ ןעמוקעג ףֹּכיִּת רע זיא ,טנעיילעגרעּביא טָאה דיי רעד ןעו ,טניװ םעד טקנעשעג
 טציא זיא'ר .טנעקרעד טשינרָאג ןױש ץ'טָאה רַאצ רעד .ָאד זיא'ר זַא ,ןדלָאמעג ךיז ןוא
 רעסיורג ַא טנַײה זיא'ר זַא ,טלייצרעד םיא טָאה דיי רעד ,ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג שרעדנַא רָאג
 :טרעפטנעעג רַאצ רעד םיא טָאה ,טניװ ןופ רָאנ זיא תורישע עצנַאג סָאד ןוא ,רשוע
 טָאה ךיי םוצ ןוא "ןעװעג טכערעג זיא ערָאיפיטנָאמ השמ יװ ,עקַאט ךיא עז טרעדניצַא
 רָאּפ ַא טניוװ םעד ןּבָאה ךָאנ וטסעװ ,שטנעמ רעגולק ַאזַא טסיּב וד לַײװ, :טגָאזעג ױזַא רע
 =עגּפָא דיי רעד טָאה טַײצ ַא ךָאנ ,'רימ וצ רעדיװ טניװ רעד רעהעג ךָאנרעד ןוא םישדח
 רעַײטש ןעמונעג ןָא טלָאמעד ןופ טָאה רַאצ רעד ןוא ,רסיק םעד קירוצ טניװ םעד ןּבעג
 ךס ַא רָאג טגנערּבעגנַײרַא טָאה רעַײטש רעד ןוא .ןלימטניװ עלַא ןופ ,טניוו םעד ןופ
 .ןַײרַא הכולמ רעד ןיא טלעג
 ('ה רעגרעּבמעל ,קינָאס) 50,805 *ג "ווניא

 רשוע ןַא ןרָאװעג דלישטָאר ויא ױזַא יו 7

 רע זיא לָאמניײא .רעײג:ספרָאד ַא ,'רעפיול, ַא ןעוועג זיא דלישטָאר רעטשרע רעד
 ןגָארט ױג ַא סנטַײװ רעד ןופ ןעזעג טָאה ןוא זױה ךַײר ַא ַײּברַאפ געװ ןפיוא ןעגנַאגעג
 ןפיוא ךיז טגערפעג טָאה ןוא ץירּפ ַא ןעמוקעגסױרַא זיא זיוה ןופ ,ןבױרטנַײװ לגנעה ַא
 ,טרעפטנעעג טָאה ץירּפ רעד ןוא זַײרּפ ַא טגָאזעג טָאה יג רעד ,ןּבױרטנַײװ יד ןופ חקמ
 סָאד טפױקעג ןוא ןעגנַאגעגוצ דלישטָאר זיא סלָאמַאד .רעַײט וצ סָאד זיא םיא רַאפ זַא
 ןוא ןדלישטָאר ןפורעגוצ טָאה ,טרעדנּוװרַאפ ןרָאװעג זיא ץירּפ רעד ,ןּבױרטנַײװ לגנעה
 פַאצ זיא דלישטָאר ןעו ."גערפ סעּפע ךיד ךיא לעװ ,רימ וצ ןַײרַא םוק, :טגָאזעג םיא
 ךָאנרעד ןוא לגיּפש ַא טקורעגקעװַא ץירּפ רעד טָאה ,ץַאלַאּפ ןיא ןַײרַא ץירּפ ןטימ ןעמ
 ןוא םיצפח ערעַײט ,תורצוא טימ לֹופ רעלעק ַא ןדלישטָאר ןזיװַאּב טָאה ןוא ןייטש ַא
 רימ ךיא ּבָאה ןגעװטסעדנופ ,ןיּב ךיא ךַײר יװ עז, :טגָאזעג רע טָאה ַײּברעד .רענייטש
 =עג ָאי סע טסָאה ,ןַאמערָא ַאזַא ,וד ןוא ;ןּבױרטנַײװ לגנעה סָאד ןפיוק וצ ןענוגרַאפ טינ
 ףרַאד סָאװ ,ןדיי ַא רַאפ :טרעפטנעעג דלישטָאר טָאה ףיורעד "!סָאד זיא ױזַא יװ ,טפיוק
 "רעַײט וצ טשינ ירּפ םוש ןייק זיא ,ונייחהש ַא ןכַאמ
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 ,טַאהעג טשינ רע טָאה רעדניק ןייק .ןּברָאטשעג ץירּפ רעד זיא םורַא טַײצ ַא ןיא

 ,טסּוװעג ךָאד טָאה דלישטָאר ,ןפיוקרַאפ וצ ףיוא זיוה ןַײז טלעטשעגסױרַא הכולמ יד טָאּה

 סלָאמַאד ןופ זיא ןוא טפיוקעג סע רע טָאה ,זיוה םעד ןיא ךיז ןעניפעג'ס תורצוא ערעסָאװ

 ,ןרָאװעג ךַײר רעייז ןָא

 ('ה רעצלעק ,עצוװָאלריש)
 24,795 'ג 'װניא

 ףוס םרלישטָאר 8

 :רַאפ טָאה'ר ןוא ןַײרַא רעמַאק ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא לָאמַא זיא דלישטָאר רעניוו רעד

 ריט יד ךיז טָאה ,ןעגנַאגעגנַײרַא זיא'ר יװ ױזַא .ךיז טימ ןעמענוצטימ לסילש יד ןסעג

 טשינ זיא רעטצנעפ ןייק ןכַאמפױא רעמ טנעקעג טשינ טָאה'ר ןוא ךַאמרַאפ ַא ןּבעגעג

 ןעַײרש וצ ןּבױהעגנָא רע טָאה .ןײגוצסױרַא טעמורַא יװ טַאהעג טשינ רע טָאה ,ןעוועג

 געט רָאֵּפ ַא ןיא ,ײרשעג ןַײז טרעהעג טשינ רעּבָא טָאה רענייק .ריט יד ןכַאמפיוא לָאז'מ

 ןעו .ןעמוקעגניהַא זיא'ר ּוװ טסּוװעג טשינ טָאה'מ לַײװ ,ןכוז ןפָאלעג םיא ןעמ זיא םורַא

 ןָארַאּב םעד טוט ןגיל ןפָארטעג יײז ןּבָאה ,רעמַאק םעד טכַאמעגפיוא ןּבָאה רעניד יד

 .רעגנוה ןופ ןּברָאטשעג זיא רע ,דלישטָאר

 ('װ רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 24י696 'ג 'ווניא

 לרענלעק ןייז ןוא ןָאעלָאּפַאנ 9

 יז לָאז דרע יד ,עמַאמ ןַײז זַא ,ורכזו ומש המי ,ןענָאעלָאּפַאנ ןגעװ טלייצרעד'מ
 ,ןַײל טייזעג טכַאנ ןייא ןיא יז טָאה ,ןירעכַאמפושיּכ ַא ןעװעג זיא ,ןפרַאװסױרַא טרָאד
 ןַײמ ,טציא, :טגָאזעג ןוא לדמעה ַא טכַאמעג םיא ןוא טנװַײל ןענוּפשעג ,סקַאלפ טכַאמעג
 רָאנ ,ריד רַאפ ןרעטיצ ןלעװ עלַא ןוא ןעמעגנַײא טלעװ עצנַאג יד טסעװ וד ,ייג ,ןוז
 וטסלָאז ןַאד ,ןציוש ןּבײהנָא טעװ לרענלעק סָאד זיּב ןַײז טעװ סָאד זַא ,וטסלָאז ןסיוו
 ױזַא ןוא "דרעװש יד ןגײלקעװַא טסלָאז ןוא טכַאמ ןַײד ןריולרַאפ טסָאה וד זַא ,ןסיו
 םיא םיאנוש ענַײז ןּבָאה ,ןציװש ןּבױהעגנָא טָאה לרענלעק סָאד ןעװ .ןעװעג עקַאט זיא
 ,טגיזַאּב

 ('ה רענילָאװ ,וויושעּבורה)
 1,699 'ג 'װניא

 ריגמ רעצינעשזָאק רער ןוא ןָאעלָאּפַאנ .וס

 ןיא ,המחלמ עסיורג יד טריפעג טָאה ןָאעלָאּפַאנ ןעװ זַא ,זדנוא ַײּב טלייצרעד ןעמ
 ןעגנַאגעגכרודַא זיא ןָאעלָאּפַאנ ןעװ .דיגמ רעד טּבעלעג ץינעשזָאק ןיא טָאה טַײצ רענעי
 ןעניװעג טעװ רע יצ ,טגערפעג ךיז טָאה ןוא דיגמ םוצ ןעגנַאגעגנַײרַא רע זיא ,ץינעשזָאק
 ןעמ ןוא .לוּפי:לופנ טכַאמ ןָאעלָאּפַאנ זַא ,טרעפטנעעג םיא דיגמ רעד טָאה .המחלמ יד
 ,ןרָאװעג םיוקמ זיא סָאד זַא ,טגָאז

 ('ח רעצלעק ,ץינעשזָאק)
 22,871 'נ 'װניא
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 רעװענעמיר רעד ןוא ןָאעלָאּפַאנ וו

 ,םידדצ ייוװצ ןעוװעג סלָאמַאד זיא ,היסור ףױא טקורעג ךיז טָאה ןָאעלָאּפַאנ ןעו
 רעד ןוא רעצינעשזָאק רעד .ןרעװ ןעמונעגנַײא לָאז רעד רעדָא רעד טלָאװעג ןּבָאה סָאװ

 .טכַאלש יד ןעניװעג טעוו'ס רעװ םעד ןיא העד עטרעקרַאפ ַא טַאהעג רדסּכ ןּבָאה רעװענעמיר
 טלייצרעד ,רענימיר רעד ןוא ןעניוועג לָאז ןָאעלָאּפַאנ זַא ,טלָאװעג טָאה רעצינעשזָאק רעד
 ,ןליּפשרַאפ טעװ רע זַא ,שדוקה חורּב ןעועג טָאה ,ןעמ

 -רעד .לֹופּת ןָאעלָאּפַאנ--לֹוּפּת לפנ קוסּפ ןפיוא טנעיײלעג רע טָאה הליגמ רעד ַײּב
 תוצמ רָאּפ רעדעי ַײּב ןוא ,תוצמ יד ַײּב חספ רַאפ ןענַאטשעג זיא רע זַא ,טלעװ יד טלייצ
 טנזױט ךָאנ ,טרעדנוה ךָאנ, :טגָאזעג רע טָאה ןווױא םעד ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה ןעמ סָאװ
 ךס ַא ןלַאפעג ןַאד עקַאט ןענַײז המחלמ ןיא ןוא ,"ןלַאפ טעװ ליח סנָאעלָאּפַאנ ןופ רענלעז
 ןעּפעשט טשינ לָאז רע ,טשימעגנַײרַא למיה ןופ ךיז טָאה ןעמ זיב ,רענלעז

 ( 'ה רענילָאװ ,וויושעּבורה)
 47.400 'ג 'װניא

 אבש:תכלמ .2

 ןּבָאה דלַאּב .רעסַאװ ַא ןופ גערּב ַא ַײּב טכַאנרַאפ טליּפשעג לָאמַא ךיז ןּבָאה רעדניק

 ךע לע' ,רינ וצ טמוק ,ךעלרעדניק ,ךעלרעדניק, :רעצעמע ייז טפור'ס יו ,טרעהרעד ייז

 ןיא טציז ױג ַא יװ ןעזרעד יז ןּכָאה ,טקוקעגמוא ךיז ייז ןּבָאה *ןכַאז ענייש ןּבעג קנע

 *רַאפ ךיז טָאה סָאד זַא ,טסּוװעג טשינ ןּבָאה ךעלַאגני יד .עקַײפ עגנַאל ַא טימ רעסַאװ

 טָאה ,רעסַאװ םוצ ןעגנַאגעגוצ רעטנענ יײז ןענעז ,(אבש:תּכלמ) 'ּוש עקלַאמ, יד טלעטש

 ןַײרַא רעסַאװ ןיא ןּבעגעג ןַײרַא ּפַאכ ַא ּוש עקלַאמ יד ייז

 ('ח רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 40 805 יג 'ןגיא

 רעדניק יו ןענייוו סָאװ לגייפ 3

 =/ג קירוצ רָאי עכעלטע טימ רע זיא ,ןײטשנַײװ לכימ 'ר ,ריבג א ןעוועג זיא ָאד

 םיצקש ןפיול וצ ןעמוקעג ןענַײז טוט ןַײז ךָאנ םורַא געט רֶאּפ ַא ןיא ,גנולצולפ ןּברָאטש

 :תיֵּב ןפיוא טנייװ רעצעמע יו ,טרעהעג ןּבָאה ײז זַא ,טלייצרעד ןּבָאה ןוא ןַאמ-תורבק םוצ

 זַא ,ןעזעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד רעטעּפש רע טָאה ,ןעגנַאגעג ןַאמ-תורבק רעד זיא .םלוע

 עג רימ טָאה רעטָאפ ןַײמ, :ןגָאז טגעלפ רע ,ןעלגייפ טימ טקעדַאּב זיא רבק סלכימ 'ר

 ףיוא רָאנ ּפָארַא ךיז ןזָאל ייז .רעדניק יװ ןענייו סָאװ ,ןעלגייפ ענױזַא ָאד ?יא'ס זַא ,טגָאז

 ךיוא ײז ןּבָאה ןרעטלַא יר בר םעד ןעװעג רּבקמ טָאה'מ זַא .םיבושח עסיורג ןופ םירבק

 יןעוועג טינ יײז ןענַײז ןָא טלָאמעי ןופ ,טנייוװעג

 (עניַארקוא ,ןיטנַאטסנָאק טלַא)
 458 'נ 'ווניא

 רוּפכיםוי םוא הפרש ַא 4

 ,קילגמוא ןַא ןעװעג רוּפּכ-םוי קירוצ רָאי 230--20 טימ זיא ץיװָאקניז לטעטש ןיא
 ַא, ןעַײרש ןּבױהעגנָא טָאה'מ ,ּפמָאל ַא טרעקעגרעּביא ךיז טָאה לוש רעשרעּבַײװ רעד ןיא



 145 תורוסמ

 ןרָאװעג טעגרהעג ןוא טקיטשרעד ןענַײז סע .ריט רעד וצ ךיז ןָאטעג זָאל ַא ןוא ,'הפרש
 ,ןגערפ בר םוצ ןפָאלעג ייז ןענַײז ,הפרש יד ןעזרעד ןּבָאה ןליּבסנַאמ יד זַא .רעּבַײװ 6
 רעשרעּבַײװ רעד ןיא טפיל, :;ןסײהעג בר רעד טָאה .ןעװעטַאר ןייג ּכ'וי ןעמ געמ יצ

 יד ןפרָאװעגּפָארַא ןּבָאה ייז יװ זיא ,ןפָאלעג ןוא םיתילט יד ןפרָאװעגּפָארַא ייז ןּבָאה "!לוש
 ,ןשטנעמ ףיוא ןַײז ןטלָאװ ייז יװ ,ןטפול ןיא ןעגנעה ןּבילּבעג ייז ןענַײז ,םיתילט

 זיא עקנַאינ ַאזַא רענייא וצ .סענַאינ עגנוי ףיוא רעדניק יד ןזָאלעג ןּבָאה רעּבַײװ יד
 =לָעּב יד ףור ,לוש ןיא ייג; :ריא טגָאז ןוא ענעדי עטלַא עטנַאקַאּבמוא ןַא ןעמוקעג
 טנײװ דניק סָאד, :עלעדיײמ יד ּפָא ךיז טפור .'טנייוו דניק סָאד זַא ,ריא גָאז .עטתיּבה

 דניק סָאד טָאה .רעקיטש דניק סָאד ןופ ןקילפ ןּבױהעגנָא עטלַא יד טָאה ."טינרָאג ךָאד
 זיא סע זַא ,לּבַײװ רעד טגָאזעג ןוא לוש ןיא ןפָאלעג עלעדיימ יד זיא .ןעניײװ ןּבױהעגנָא
 דניק סָאד ןוא ,דניק סָאד ןגייז ןייג לָאז יז ,ןפורעג יז טָאה ןוא ענעדיי עטלַא ןַא ןעמוקעג

 ,הפרש יד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ,לוש ןופ סױרַא זיא יז יװ .ןעגנַאגעג לּבַײװ יד זיא .טנייוו
 ןרָאװעג טעװעטַארעג לּבַײװ יד זיא

 (עניַארקוא ,לָאּפיּפָאעט)
 2628 *נ ווניא

 לומ סָאד ןסָאלשרַאפ .5

 רענעי תעשּב ,רע טמענ ,דימּת ףיױא סטכעלש ַא ןוטּפָא ןעמעװ ליװ רעצימע זַא
 .רעסַאװ ןיא ןַײרַא סע טפרַאװ ןוא וצ םיא טסילש ,לסעלש ַא ,הּפוח רעד רעטנוא טייטש

 ,ןדיי ַא םענייא ,השעמ ַאזַא ןעשעג (עגיװָאקוּב) ץינשזיוו ןיא זיא קירוצ רָאי 40 טימ
 :ַאמ:ףושּכ ,םייּבר וצ ןרָאפעגמורַא ר'זיא ,ןָאטעגּפָא ךַאז ַאזַא ןעמ טָאה ,לעקגרעטש לשיפ
 :ַאּב ַא ,ַאדודַארַאד וצ טגערפעגּפָא ךיז טָאה רע זיּב .ןפלָאהעג טינרָאג טָאה'ס ןוא סרעכ
 טָאה רע .תואלפנו םיסינ רעטרעדנוה ןעמ טלייצרעד םיא ןגעװ סָאװ ,רעכַאמ:ףושּכ רעטנַאק
 :ַאד רעד ,עניוװָאקוּב רעד ןיא לטעטש ַא ,ןיטעלעס ןּבענ ףרָאד ַא ,עקסָאלּפ ןיא טניוװעג
 ןיא ןקיטכענ ןסייהעג םיא טָאה רע :ןליײה וצ םיא ןעמונעגרעטנוא ףּכיּת ךיז טָאה ַאדודַאר
 דירי ַא טרעהעג ר'טָאה תוצח ןדעי .דנַאנַאכרוד םישדח ַײרד (לזַײהךוטסַאּפ) ,עניטס ַא
 :עגכרוד ךיז רע טָאה ױזַא ,ןַײא טלַאפ עטַאכ יד ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס זַא ,םעדיוּב ןפיוא
 ײװצ ןפיוק ןסײהעג ףשכמ רעד םיא טָאה געט עטצעל יד ןיא .םישדח רָאּפ יד טעשטומ
 רעגעלעג םעד ןּבעל רע טפערט ,ףױא טייטש רע ,ירפ רעד ןיא ןטצעל םעד .ךעלרעסעמ
 טכַארּבעג עטוג:טשינ יד ןּבָאה טכַאנ ענעי .לרעסעמ ןייא טקעטש ןירעד ןוא ,לסעלש סָאד
 ,לסעלש סָאד :שימרעשט ןופ

 (עינעמור ,ץיװעדַאר)
 45.530 'ג !װגיא

 ןיליפת יד ןיא טנוה רעד .6

 ןפיוא קידנעיטש לָאמנייא .סרוקיּפא רעסיורג ַא ,לגניי ַא ןעװעג זיא קסירּב ןיא

 םעד טּפַאכעג רע טָאה .טנוה ַא ןפיולכרוד ןעזעג רע טָאה ןיליפּת ןיא לוש ןופ לעוװש

 סָאד זיא ךָאנרעד דלַאּב ,ןפָאלטנַא זיא טנוה רעד ןוא ,ןיליפּת יד ןָאטעגנָא םיא ,טנוה

 .ךַײט 8 ןופ ןעמָאנ ַא !

(10) 
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 .ַאּב ַא ןענופעג ןעמ טָאה ,עקרק ַא םיא ןגעוו ןּבָארג ןעמונעג טָאה'מ זַא ,ןּברָאטשעג לגניי
 עג ןעמ טָאה םוטעמוא ןוא םלוע:תיּב ןצנַאג םעד ןּבָארגעגסױא טָאה'מ .טנוה םענעּבָארג
 ,טנוה ַא טימ ןּבָארגַאּב טזומעג םיא ןעמ טָאה .טנוה ַא ןענופ

 ('ה רענילָאװ ,עגװָאר)
 1,068 8 'ג יװניא

 תורע ןַא טנוה .ַא 7

 םעד .רחוס=רוטקַאפונַאמ ַא ןוא דיסח ַא ,םינכש ייוװצ טניֹוװעג ןּבָאה זיוהריפ ַא ןיא
 דיסח רעד .רחוס:רוטקַאפונַאמ ןטימ טּבעלעג טָאה יז--הפוצח ַא ןעװעג זיא יורפ סדיסח
 ַא טינ רעמ .גױא דמערפ ַא ןופ טיהעגסיוא טוג ןיוש ךיז ןּבָאה ייז .טסּוװעג טינרָאג טָאה
 =נַאמ רעד יװ ,ןעז רע טגעלפ טעּב ןרעטנוא ןופ .ןעזעגוצ ץלַא סָאד טָאה לטניה רעניילק
 .טעּב ןיא ריא טימ טּפָאלש רחוס:רוטקַאפ

 דיסח רעד ,ןּברַאטשעג זיא רחוס:רוטקַאפונַאמ רעד ןוא טַײצ ןייק טינ טרעיודעג'ס
 רעד .טנוה ןצרַאװש ַא ןפערטנָא ריט םַײּב רע טגעלפ ,לוש ןיא ןיײג גָאט עלַא טגעלפ
 זיא לָאמנײא .ןזָאלנַײרַא טינ םיא טגעלפ דיסח רעד ןוא ,ּבוטש ןיא ןסַײר ךיז טגעלפ טנוה
 :עגנַײרַא ךַײלג זיא טנוה רעד .ריט יד ןכַאמוצ ןסעגרַאפ ןוא לוש ןיא קעװַא דיסח רעד
 טָאה'ס סָאװ ,ןעזעג טָאה ןוא ןעמוקעג זיא דיסח רעד ,יורפ ןַײז ןסיּבעצ טָאה ןוא ןפָאל
 :גײװעג ןייק טינ זיא'ס זַא ,ןענַאטשרַאפ ןיוש טָאה רע .בר םוצ קעװַא רע זיא ,טריסַאּפ
 רעד טָאה בר רעד .ןַײרַא בוטש ןיא ןסירעג ךיז רע טָאה טסיזמוא טינ זַא ,טנוה רעכעל
 =ונעג ריא רע טָאה ,ןעמוקעג זיא יז .ריא ךָאנ טקישעג דלַאּב רע טָאה ,השעמ ַאזַא טרעה
 ןוא ,בר ןרַאפ ןעועג הדוותמ ךיז טָאה יז .ןַײז הדוותמ םיא רַאפ ךיז לָאז יז ,ןטיינ ןעמ
 ,ןּברָאטשעג יז זיא םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא

 ('ה רעקָאטסילַאיּב ,ענדָארג)
 47.103 'ג 'װניא

 עקירעּבעל רַאפ ןגרָאז םיתמ .8

 טלײצרעד ןוא ןקָארשרעד קרַאטש םײהַא -דח ןופ ןעמוקעג לָאמַא זיא עלעגנַיי ַא

 =נַאי, :םיא טפור ןעמ יװ ,רע טרעה ,םײהַא ןעגנַאגעג ױזַא זיא רע יװ ױזַא ,ןעמַאמ רעד

 ךיזטקוק עלעקנַאי "ןגָאז סעּפע ריד ףרַאד ךיא ,רימ וצ רעהַא םוק !עלעקנַאי !ןּבעל עלעק
 זיא די רעד וַא ,טסּוװעג טָאה רע .דיי ַא םיא ןּבעל טייטש סע--קוק ַא טוט רע ,םוא

 םייהַא ייג ,תיציצ עלוסּפ ןייג טינ רָאט ןעמ ,עלעקנַאי, :םיא טגָאז דיי רעד ,טיוט ןיוש

 ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה ןעמ ןעװ .'תיציצ ערשּכ ןוטנָא ריד לָאז יז ,ןעמַאמ רעד גָאז ןוא
 ,לוסּפ ןעװעג זיא םעדָאפ ןייא זַא ,ןעורעד ןעמ טָאה

 ('ח רעיסעלָאּפ ,עקָאסיװ)
 32.633 'ג 'װגיא

 תוומה-:ךאלמ םעד ןעזעג 9

 ןיא ןיא ןסעזעג סעטנכש ייווצ ןענעז ,'םהרבא ןופ טָאג, ןגָאז רַאפ ,טכַאנרַאפ תּכש
 ןעמוקעגנַײרַא זיא סע יװ ,עטנכש עטייווצ יד טעז .ןרָאװעג ןּפָאלשטנַא ענייא זיא ,ּבוטש
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 רעּביא דרעװש רעד טימ ךָאפ ַא טיג ןוא טנַאה ןיא דרעװש ַא טימ ,עלעשטנעמ ןיילק ַא
 גָאט רָאּפ ַא ןיא ,ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ זיא ןוא ,עטנכש רעקידנפָאלש רעד ןופ ּפָאק םעד
 ,ןברָאטשעג עטנכש יד זיא

 ('ה רענילּבול ,ץעלרעש)
 2496 'נ 'װניא

 לארשי=ץרא ןייק טריפ סָאװ לייה ַא 0

 געװ ןפיא .קענישטנעװאק ףרָאד ַא ןַארַאפ זיא הביבס רענישרעּבעש רעד ןיא
 ּפָארַא ךיז טזָאל סָאװ ,לָאט רעפיט ַא ןַארַאפ גרעב עכיוה ןשיװצ זיא ףרָאד ןקיזָאד םוצ
 :רָא יד סָאװ ,לייה ַא ךיז טניפעג לָאט ןקיזָאד םעד ןוא .ּבורג ַא יװ טעמּכ רעפיט ץלַא
 ןדיי יד ןעװ זַא ,טלייצרעד ןעמ ,(לוש עשידיי) יַאלָאקש ַאקסװָאדישז, :ןפור םירעױּפ עקיט
 ,טַײצ ַא טורעג גע ןקיזָאד ןפיוא יז ןּבָאה ,ןלױּפ ןייק עינַאּפש ןופ טרעדנַאװעגנַײא ןּבָאה
 ךיז ןעניפעג טנגעג רענעי ןיא רעמייּב עקינייא ףיוא .טנװַאדעג ןוא טנרעלעג השעמתעשּב
 ןַאּכ, :ױזַא ןענעייל ךיז ןפרַאד סָאװ רעטרעװ עשִיערּבעה עטצירקעגסיוא ןופ ןרוּפש ךָאנ
 ;טנַײה ךָאנ סע טפור ןעמ סָאװ לכַײט ַא ךױא ךיז טניפעג טרָאד ,'תּבש תכסמ ונמלשה
 | ."איבנה:לאומש ןופ לכַײט סָאד,

 ,הרוסמ רעד טױל ,טריפ סע ןענַאװ ךרוד ליה ַא ךיוא ךיז טניפעג טנגעג רענעי ןיא
 ןיא טָאה קירוצ רָאי טרעדנוה ךרע ןַא טימ זַא ,טלייצרעד ןעמ .לארשי:ץרא ןייק געוװ ַא
 :ַײװ יד רעּביא--"עליּבר רעסַײװ רעד, ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,קידצ ַא טניֹוװעג ןישרעּבעש
 ענַײז טימ טמירַאּב םויה דע זיא רע ,ןגָארטעג קידנעטש טָאה רע סָאװ ,םישוּבלמ עס
 .נײא .ןחישמ ןעגנערּבּפָארַא טלָאװעג קרַאטש טָאה רע .טנגעג רעצנַאג רעד ןיא םיתפומ
 ןענַײז םיא טימ .לארשי:ץרא ןייק טייג רע זַא ,טגָאזעג ןוא דלַאװ ןיא סיֹורַא רע זיא לָאמ
 וצ ןעמוקעגוצ זיא רע זיּב ,תוינקדצ:םישנ עכעלטע ןוא ךעלגנייםיסדנוק עלַא ןפָאלעגטימ
 טרַאװעג ןוא גיצ ַא טקישעגנַײרַא םדוק טָאה רע ,טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה ָאד .לײה רעד
 טָאה ,ןעמוקעגקירוצ טשינ געט ַײרד ךָאנ זיא גיצ יד זַא ,ןעזעג טָאה רע ןעװ .געט ַײרד
 רעד ןיא ןַײרַא זיא רע ןוא ,לארש=ץרא ןיק גע רעד רעכיז זיא סָאד זַא ,טגָאזעג רע
 ,ןטרָאד ןופ סױרַא טינ רעמ ןיוש זיא ןוא ליה

 ('ה רענילּבול ,ןישרעּבעש)
 4715 'ג 'װניא

 !"ערטסָאװ טמַאטש ןענַאװ ןופ .21

 ןעוו ,ןרָאי רעטרעדנוה טימ קירוצ ,לָאמַא !"ערטסָא ןעמָאנ רעד טמַאטש ןענַאװ ןופ
 ל"שרהמ רעסיורג רעד לשמל יװ םינּבר ,םינואג ,הרוּת ידמול טניוװעג ןּבָאה טָאטש ןיא
 היד ערטסָא ןעמָאנ םעד ןעמוקַאּב טָאטש יד טָאה טלָאמעד ,א"א שודקה א'שרהמ ,(עירול)
 םישרדמ-יּתב יד ןוא ,ןענרעל טרעהעגפיוא ןּבָאה ןדיי זַא ,רעּבָא טנַײה .'הרוּת תוא,
 ,הרוּת ןייק רעמ ָאטשינ ה'ד ,'הרותיסיוא, עקַאט טָאטש יד טסייה ,טסוֿפ ןעייטש

 ('װ רענילָאװ ,ערטסָא)
 51,452 'ג 'װניא
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 ז"עשומָאלװ י"עװעיַארגח ,ײרָארגַײרש טמַאטש ןעגַאװ ןופ 2

 טרָאד .ןהװח טימ םדא ןענופעג ךיז ןּבָאה טרָאד לַײװ ,רַאפרעד טסייה *דָארגַײר,
 .גדָארגַײר ןעמָאנ רעד ןּבילּבר}ֲאפ זיא רכז סלַא ןוא .ןדע:ןג רעייז ןעוועג זיא

 ײז ןענַײז ,ןּבירטרַאפ ייז טָאה טָאג ןוא ,טקידניזרַאפ ךיז ןּבָאה ןהווח טימ םדָא ןעוו
 ןרעטנומפױא סעּפע טימ טלָאװעג טָאה םדא .געװ ןכַײלג ןטימ ןעגנַאגעג קיטעמוא עדייּב
 ,םיוא סעּפע םיא לָאז יז--"עװע--יַארג, :ןפורעגּפָא ךיז געו ןטימ ןיא רע טָאה ,טימעג ןַײז
 ."עװעיַארג, טָאטש יד ןּבילּברַאפ רכז סלַא זיא ,ןליּפש

 הווח ןוא ,געװ ןייא טימ ןייג טלָאװעג םדא טָאה ,ןעגנַאועג רעטַײװ ןענַײז יז ןעוו
 טָאה ,ןייג ליװ יז ּוװ ,ןזיועגנָא טָאה הווח ,טרַאּפשעג ךיז יז ןּבָאה .געװ רעדנַא ןַא טימ
 יד טרָא םעד ףיוא ןעמָאנ רעד ןּבילּבר}ֲאפ רכז סלַא זיא "ןהז המל, :טגערפעג ריא םדָא
 ,עשומָאל טָאטש

 ('װ רעקָאטסילַאיּב ,עשזמָאל)
 13.681 'ג 'װניא

 !"ןישרעּבעש? טמַאטש ןענַאװ ןופ .3

 ווו ,'תולהק עשּת, יד ןופ עטשרע יד ןישרעּבעש טָאטש יד זיִא הרוסמ רעד טױל
 טסייה רעּבירעד .עינַאּפש ןופ גנורעדנַאװסיױא רעד ךָאנ ןלױּפ ןיא טצעזַאּב ךיז ןּבָאה ןדיי
 | .ןושאר-בש היד ןישרעּבעש עקַאט יז

 ('װ רענילּבול ,ןישרעּבעש)
 4715 *ג יוװניא

 תוב צמ ןוא ןלוש 3

 לוש רענישרעּבעש רעד ןגעוו 4

 :סײמ רענעגייא רעד יז טָאה טױּבעג ,רָאי 950 ןַײז טלַא לָאז לוש רענישרעּבעש יד
 לוש רעד ףױא טלעג .לוש רעװעשַאמָאט ןוא (רעגָארּפ רעדָא) רעװעקָארק רעד ןופ רעט
 .ַײא 'ר :השעמ ַאזַא טלייצרעד טרעװ םיא ןגעו סָאװ ,סעלעקעי 'ר קיזַײא 'ר ןּבעגעג טָאה
 ,רצוא ןַא ךיז טניפעג קירּב ַא רעטנוא קיצּפײל ןיא זַא ,טמולחעג ךיז טָאה סעלעקעי 'ר קיז
 ןּבױהעגנָא רע טָאה קירּב רעקיטרָאד ַא רעטנוא ןוא ,קיצּפײל ןייק ןייג טזָאלעג ךיז טָאה רע
 םיא קיזײא 'ר טָאה ,טגָארג רע סָאװ טגערפעג םיא טָאה שטַײד ַא ,רצוא םעד ןּבָארג
 טָאה ףיורעד .רצוא ןַא ןעניפעג ךיז ףרַאד ָאד זַא ,טמולחעג םיא ךיז טָאהיִס זַא ,טלייצרעד
 סעלעקעי 'ר קיזַײא 'ר ַײּב זַא ,טמולחעג ךיז טָאה םיא זַא ,טליצרעד שטַײד רעד םיא
 ןוא ןרָאפעג םיהַא זיא קיזַײא 'ר .רצוא ןַא ךיז טניסעג ןוויוא ןרעטנוא ןישרעּבעש ןיא
 =עגפיוא סָאד רע טָאה טלעג םעד טימ ,רצוא םעד ןװױא ןרעטנוא ךיז ַײּב עקַאט ןענופעג
 ,לוש רענישרעּבעש יד טיוּב

 ,טָאטש רעד ַײּב טּבילַאּב רעיז ןעװעג זיא רע זַא ,ךיוא ןעמ טלייצרעד םיא ןגעוו

 ,ןדע.ןג שיװַאלס ףױא זיא שר 1
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 זיּב ךיז טמענ ןופרעד .םיכוסכיס ענעדיישרַאפ ןכַײלגסױא ןעמוק םיא וצ טגעלפ ןעמ ןוא
 !סעלעקעי יר קיזַײא 'ר וצ ךימ דָאל :לטרעװ סָאד גָאט ןקיטנַײה

 ('ה רענילּבול ,ןישרעּבעש)
 47.115 'נ 'װניא

 הפרש ַא ןופ שרדמ:תיּב םעד טעװעטַארעג ןּבָאה ןּביױט ױזַא יוו 5

 .גַאג יד זיא ,(רָאי 45 ַא טימ קירוצ) ןזעװעג זיא הפרש עטשרע רעצילרָאג יד ןעוו

 :רַאפ זיא ץלַא .רעדלעפ יד ןיא ןפָאלטנַא ןענעז ןשטנעמ .ןרָאװעג טנערּברַאפ טָאטש עצ
 ,שרדמתיּב ןטלַא םוצ ןעמוקעגוצ זיא רעַײּפ סָאד ןעוו רָאנ .ןעמַאלפ יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכ
 רָאג ןזעװעג ןיוש זיא רעַײּפ סָאד ןעװ ןוא .ןרָאװעג טלפייווצרַאפ ךעלקערש ןדיי יד ןענעז
 ,ןּבױט עסַײװ הנחמ ַא ןזיװַאּב ,שרדמ:תיּב םורַא ,למיה ןפיוא גנולצולּפ ךיז טָאה ,טנעָאנ
 ,טזָאלעגוצ טשינ שרדמ:תיּב םוצ רעַײּפ סָאד ןעלגילפ ערעייז ןופ ןכָאפ ןטימ ןּבָאה ןוא

 ('ה רעװעקָארק ,ץילרָאג)
 - 47.224 'נ 'װניא

 לוש רעוװָאדולּבַאז רעד ןנעוו 6

8 

 ירנ רעד יװ ןרעטמַאל עטלַא ןַא טנערּבעג קידנעטש ןופ טָאה לוש רעװָאדולּבַאז ןיא
 ןעועג בדנמ דיגנ ַא טָאה ,עטלַא ןַא רעייז ןעװעג ןיוש זיא ןרעטמַאל יד רעּבָא תויה ,דימּת
 נָא שמש רעד םיא טָאה ,ּפמָאל םעַײנ םעד טפיוקעג טָאה'מ זַא ,רעינ ַא ףיוא לּבור 5
 רע זַא .קעװַא זיא ןוא ,קנַאּב ןרעטנוא טלעטשעגרעטנורַא ןרעטמַאל עטלַא יד ןוא ,ןדנוצעג
 דימּתײרנ רעַײנ רעד זַא ,ןעזעג שודיח ןסיורג ןַײז וצ רעּבָא רע טָאה ,טרעקעגמוא ךיז טָאה
 .קנַאּב ןרעטנוא טייטש עכלעוו ,ןרעטמַאל רעטלַא רעד ןיא טנערּב'ס ןוא ,ןשָאלעגסױא זיא
 טָאה םורַא טַײצ ַא ןיא רעּבָא ,עַײנ יד ןדנוצעגגָא קירוצ ןוא עטלַא יד ןשָאלרַאפ טָאה רע
 טליצרעד םעד ןגעװ רע טָאה סלָאמַאד ,רעירפ סָאװ ענעגייא סָאד טקרעמַאּב רעדיװ רע
 ,עטלַא יד ןעגנעהפיוא קירוצ ןוא עַײנ יד ןעמענּפָארַא ןסייהעג טָאה רעכלעוו ,בר םעד
 גָאט ןקיטנַײה ןזיּב ךָאנ טנערּב סָאװ

 (קָאטסילַאיּב)
 35.651 'נ 'וניא

7 
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 טײרּפשרַאפ ךיג ךיז טָאה עכלעוו ,הפרש ַא ןכָארּבעגסױא עװָאדולּבַאז ןיא זיא לָאמַא

 לוש םוצ טזָאלעגוצ טינ ןוא ןעָארק תונחמ עסיורג ןפָאלעגנָא סלָאמַאד ןענַײז .לוש םורַא

 ,רעַײפ םעד

 (קָאטסילַאיּב)
 35.646 'נ 'װניא
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 רעּבָא טָאה טַאדלָאס ַא .סעקעוושט ןָא טיוּבעג לוש רעװָאדולכַאז יד זיא ,טסּוװַאּב יו
 זַא ,טנרָאװעג םיא טָאהמ ןעװ .קָאװשט ַא ןגָאלשנַײרַא עי טעװ רע זַא ,טגָאזעג לָאטניײא
 .ןּברָאטשעג רע זיא םעדכָאנ .סנַײז ןָאטעג ןוא טגלָאפעג טינ רע טָאה ,טינ ןעמ רָאט סָאד

 (קָאמסילַאיּב)
 35.649 'נ 'װניא

 שרדמ:תיּב רענעשוורפ ןנעוו .9

 ַא ןענַאטשעג לָאמַא זיא ,:-קינלָאר רעד, טנַײה טייטש סע ּוװ ,טרָא םעד ףיוא
 סע לַײװ ,רָאנ .שרדמה:תיּב ַא טיוּבעגפיוא ןעמ טָאה םיא ןופ טַײװ טינ ןוא ,רעטסיולק
 טלָאמעד .םיא ןיא ןענװַאד וצ טּבױלרעד טינ ןעמ טָאה ,רעטסיולק םוצ טנעָאנ ןעוועג ויא
 ןַײרַא ןעמ זיא .עקנילא ּבר ןפורעג םיא טָאה'מ ,בר ַא ןעוװעג לטעטש ןיא זדנוא ַײּב זיא
 !סטרַאװ, :טרעפטנעעג רע טָאה .ןוט לָאז'מ סָאװ ןגערפ םיא וצ

 ןקָאלג יד יו טרעהעג ןעמ טָאה ,'תולעי, וצ ,טנװָא רופּכ-םוי ,רָאי ןּבלעז םעד
 רעד טָאה .טנערּב רעטסיױלק רעד יװ ,ןעזעג ןעמ טָאה ,ןפָאלעגסױרַא ןעמ זיא ,ןעגנילק
 -ּפָארַא טינ םיא טעװ סע לַײװ ,הפרש רעד וצ ןרירוצ טינ ךיז לָאז רענייק זַא ,טגָאזעג בר
 ןײגוצנַײרַא טּבױלרעד גנוריגער יד טָאה םורַא רָאי ייווצ ןיא .ןעוועג זיא ױזַא ןוא .ןייג
 ,"בקעי:ןיע, טסייה סָאװ ,שרדמה:תיּב ןיא

 ('ח רעיסעלָאּפ ,ענעשזורּפ)
 51.520 ינ 'װניא

 לוש רעװעשטשַאל יד ןרָאװעג טיוּבעגפיוא זיא ױזַא יוו .0

 טשריפ רעטלַא ןַא טניֹוועג לָאמַא טָאה ,לוש יד זיא טנַײה ּוװ ,טרָא םעד ףיוא
 ויא ץַאלַאּפ םעד ןיא .וװעשטשַאל טָאטש יד עקַאט טסייה םיא ךָאנ ,שטשַאל ןעמָאנ ןטימ
 .ןעניפעג וצ םיא ןיא קע םעד ּוװ טסּוװעג טינ טָאה'מ סָאװ ,רעלעק רעסורג ַא ןעװעג
 :רַאפ טרָאד ןיוש זיא ןוא ןטלַאהַאּב טרָאד ןעגנַאגעג ךיז דניק סטשריפ םעד זיא לָאמנייא
 רעמ ךיוא ןיוש זיא ,ןכוז םיא ןעגנַאגעגּפָארַא זיא'ס תרשמ ַא רַאפ סָאװ ןוא .ןרָאװעג ןלַאפ
 .ןעמוקעגפיורַא טינ

 ןיא טצעזַאּב הרבח ַא ךיז ןּבָאה ,עינַאּפש ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז ןדיי יד ןעו
 טגירק ,ןוז ןַײמ רימ טניפעג ריא ּבױא , :טגָאזעג טשריפ רעד יז טָאה סלָאמעד ,װעשטשַאל
 טימ ןוא םיתילט ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןּבָאה ןדיי ןינמ ַא ,ילוש ַא רַאפ ץַאלַאּפ םעד ריא
 ,לוש יד ןגָארקעג יז ןּבָאה סלָאמעד ,טרַאטשרַאפ ןפָארטעג םיא טָאה'מ ןוא ,טכיל
 ('ו רענילּבול ,חיושעּבורה) 38900 'ג 'ווניא

 שרדמ:תיּב ועוויושעּבורה רעד 3ו

 רעסיורג ַא ,לשרדמה:תיּב סָאד טנַײה זיא'ס ּוװ ,טרָא םעד ףיוא טניוװעג טָאה לָאמַא

 רעטנוא ןענַאטשעג זיא'מ ןעוו .,סחוימ:לעּב ןסיורג ַא טימ ךודיש ַא ןָאטעג טָאה רע ,ריבג

 ,ויטַארַעּפָאָאק-טפַאשטריװדנַאל ןשילױפ ןופ םָארק ?
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 ןגָאז טלָאװעג ןיוש טָאה ןתח רעד ןוא ,ןישודיקהּפוח ןּבעגעג טָאה בר רעד ןוא ,הּפוח רעד
 ףיוא .ןרָאװעג ןעקנוזעגנַײא ןענַײז הלכ:ןתמ ןוא טנפעעג דרע יד ךיז טָאה ,"ּתַא-ירה, םעד
 ,שרדמה:תיּב סָאד טלעטשעג ןעמ טָאה טרָא םער

 ('װ רענילּבול ,ויושעּבורה)
 38 898 '1 'ווניא

 "ןינמ ןסיורג םערז ןגעוו 2

8, 

 עסיורג סָאד, ןפורעג יז טָאה'מ ,ןדיי ןינמ ַא ןעװעג לָאמַא זיא וויושעּבורה ןיא
 רענייא :תוכָאלמ-ילעּב ןעוועג יז ןענעז עלַא .םיקידצ ענעגרָאּברַאפ ןעוועג ןענַײז יז ."ןינמ
 טכַאנ רעּבלַאה ךָאנ .וו"זַאא דימש ַא ,רַאילָאטס ַא ,רעגערט ַא ,רעטסוש ַא ,רעדַײנש ַא
 יה רעד ןיא ןַײז קסעתמ ךיז ןוא לשרדמ:תיּב םעניילק ןיא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ייז ןגעלפ
 ןגעו .ןחישמ ןעגנערּבּפָארַא ןזומ יז זַא ,טרַאּפשעגנַײא ךיז יז ןּבָאה לָאמניײא ,הרוּת רעקיל
 תועט ַא טַאהעג טָאה יז ןופ רענייא זַא ,ןגָאז עקינייא :ןעגנוניימ ייוװצ ןַארַאפ ןענעז םעד
 .רַאפ ןענַײז יז ןוא ,ןלאמס טכַארּבעגּפָארַא יז ןּבָאה ןחישמ טָאטשנָא ןוא ,תומש יד ןיא
 טָאה ,יײז ןופ טסּוװרעד ךיז טָאה םש:לעּב רעד זַא ,ןגָאז רעדיװ ערעונַא .ןרָאװעג טנערּב
 וק טרָאטעג טינ ךָאנ טָאה חישמ ,טַײצ יד ןעװעג טינ ךָאנ זיא'ס לַײװ ,ןּבירטעצ ייז רע
 שדוח:שאר רָאנ ,תובצמ ערעיײז טינ ןעמ טעז רָאי ץנַאג ַא זַא ,ןעמ טגָאז טנַײה ךָאנ .ןעמ
 ,ךיז יז ןוװַאּב לולא

 :סױרַא לוש ןיא ןעמ טָאה לָאמנייא .תוישעמ ענעדיישרַאפ טלייצרעד ןרעװ יז ןגעוו
 םושּב טָאה'מ ןוא ,םיצפח ענעדיישרַאפ ךָאנ ןוא רעטכַײלגנעה יד טימ הרונמ יד טעבנגעג
 :וקעג זיא ;ןעװעג רעצמ קרַאטש ךיז ןּבָאה ןדיי יד .בנג םעד ןעניפעג טנעקעג טינ ןפוא
 ַא ןעמונעג טָאה רע -- ןעועג רע זיא רַאילָאטס ַא--לוש ןיא "ןינמ, םעד ןופ רענייא ןעמ
 ,לדיטשַײּב ןיא טּפַאלקעג ןוא זיא הזוזמ יד ּוװ טרָאד ןרעיוּב ןעמונעג ןוא רעיוּבקע ןסיורג
 ַּפָא טָאה ןוא ּפָאק ןיא ךָאל ןטרעיוּבעגסױא ןַא טימ שטנעמ ַא ןפיול וצ ןעמוקעג זיא דלַאּב
 ,םיצפח עטעבנגעגוצ עֶלַא טגנערּבעג

 ('װ רענילּבול ,ויושעּבורה)
 1 696 'נ 'װניא

3 

3, 

 סָאד ּוװ עלעשיט ןילק ַא ןַארַאפ טנַײה ךָאנ זיא לשרדמ:תיּב םעניילק םעד ןיא
 זַא ,טגָאזמ ,ןטינשעגנַײא יװ ױזַא זיא עלעשיט סָאד .טנרעלעג ןוא ןסעזעג זיא "ןינמ,
 ַא טגנַאלרעד דרעװש רעד טימ רע טָאה ,ויושעּבורה ןייק ןעמוקעגנַײרַא זיא יקצינלעמכ

 ,ןטינשעגנַײא סע ןוא ּפַאלק

 ('ה רענילּבול ,ויושעּבורה) 1.698 'נ 'װניא

 לוש רעסַאי יד ןענופעג ןעמ טָאה ױזַא יו 4

 ןּבָאה .ַײרפ ןענעװַאד ןזָאל ישינ ןדיי יד ןעמ טגעלפ ,ןרָאי טימ קירק ,סנטַײצרַאפ
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 טָאהימ זַא ,םָארגָאּפ א ךָאנ ,טנװַאדעג ןטרָאד ןוא דרע'רד רעטנוא ןלייה טכַאמעג ךיז ייז

 זַײװכעלסיּב לוש יד זיא ,ןּבילּבעגרעּביא 'שינ רענייק 'יא'ס ןוא טעליוקעגסיוא ןדיי עלַא

 =/גפיוא ןטרָאד ן'טָאה ןרָאי טימ רעטעּפש .דרע טימ ןרָאװעג טקעדרַאפ ןוא ןרָאװעג בורח

 סָאװ ,הּפוח רעד ַײּב ,הנותח ַא ןעוועג טרָאד זיא לָאמניײא .תונותח רַאפ זױה:ץנַאט ַא טיוּב

 טימ םינּתוחמ עלַא ןענעז ,שדוק=ןורא רעד ןעוועג זיא'ס ּווװו טרָא ןפיוא ןעמוקעגסיוא זיא

 יז טָאה'מ ןעוװ ןוא ,ןּבָארגסױרַא יז ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ,ןרָאװעג ןעקנוזעגנַײא הלּכ:ןתח
 סָאד ןּבעל סנייא ןּבָארגַאּב ןעמ טָאה הלּכ:ןתח .טיוט ןעוועג עלַא יז ןענעז ,ןעמונעגסױרַא
 ן'טָאה ןּבָארג םִַײּב ,טמױצעגמורַא לוש רעד רעטנוא טנַײה ךָאנ טייטש רבק רעייז .ערעדנַא

 ,טכיררַאפ ןוא ןּבָארגעגסױא יז ן'טָאה ,לוש ַא ןעוועג לָאמַא טרָאד זיא'ס 'ַא ,ןעזרעד

 ,לוש יד ןענופעג הלּכןתח ךרוד ן'טָאה ױזַא
 (עינעמור ,סַאי)

 46.586 'נ 'ווניא

 װָאכעלעשו ןיא הבצט:הלכ=ןתח ַַא 5

 זיא לוש יד .םלוע:תיּב ןטלַא ןטימ עמַאס ןיא לוש ַא ןַארַאפ זיא װָאכעלעשז ןיא

 ןייא רעסיוא בורח ןצנַאגניא ןיוש זיא םלוע:תיּב רעד ,רָאי 600 ,טגָאז םלוע יו ,טלַא ןיוש

 טימ ןתח ַא סָאװ ,זיא הּביס יד וַא ,רעװָאכעלעשז יד ןגָאז .ץנַאג ךָאנ טייטש סָאװ ,הבצמ

 .ןּבָארגַאּב טרָאד יז ןעמ טָאה--ןּברָאטשעג הּפוח רעד ןופ קידנעייגקירוצ ןענעז הלּכ ַא

 (עשרַאװ)
 23.306 'נ 'ווניא

 םלוע:תיּב רעוװעקָארק ןופ .6

 טײג רבק םעד םויַא .א'מר ןופ הבצמ רעד טימ רבק סָאד ךיז טניפעג עקָארק ןיא
 שמש םוצ ןעגנַאגעג זיא רע .ןַאמערָא ןַא דיי ַא ןעװעג לָאמַא זיא סע :הרוסמ ַאזַא םורַא

 ַא ףיוא טרָא לקיטש ַא ןפיוקרַאפ םיא לָאז רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןוא םלוע:תיּב ןופ

 טגָאזעגוצ םיא טָאה דיי רעד ןעװ טשרע .טגָאזעגּפָא םיא טָאה שמש רעד .א"מר ןּבעל רבק
 לעװ ,גנוי ךָאנ רע ןוא ,טלַא ןיוש ךָאד ןיּב ךיא :טכַארטעג ךיז רֶע טָאה ,טלעג ךס ַא

 ?רַאפ רבק ַא םיא ּבָאה ךיא יצ ,ןסיו טעװ רעוװ ןוא ,םיא רַאפ ןּברַאטש רעירפ ךָאד ךיא
 ,רבק ַא טפיוקרַאפ םיא ןוא טלעג סָאד םיא ַײּב ןעמונעגוצ טָאה רע .טפיוק

 זיא סָאד ןוא ,ןּברָאטשעג רעניײא זיא סע זַא ,רָאװעג ןעמ טרעװ גָאט ןטייװצ םעד
 ןלייצרעד וצ טַאהעג ארומ טָאה שמש רעד .רבק סָאד טפיוקעג טָאה סָאװ ,דיי רעד ןעועג

 רעד ךָאנ דלַאּב ,דלעפ טיײװצ ַא ףיא ןּבָארגַאּב ןעמ טָאה די סעד ןוא ,השעמ רעד ןופ

 ַײּב טנָאמעג ךיז טָאה ןוא שמש םעד םולח וצ ןעמוקעג טכַאנ עלַא דיי רעד זיא הרובק

 .טכַאנ עלַא םיא וצ ןעמוקעג רע זיא ױזַא .טפיוקעג םיא ַײּב טָאה רע סָאװ ,רבק סָאד םיא
 יַאֹּב ךיז רע טָאה ,טכַאנַײּב ןעור טשינ םיא טוָאל רע זַא ,ןעזעג טָאה שמש רעד ןעװ ןוא

 םיא ַײּב ןגערפ ןוא השעמ עצנַאג יד םיא ןלייצרעד ןוא בר םוצ ןײגוצרעּבירַא ןסָאלש

 ןעװ טכַאנַײּב זַא ,ןּבעגעג הצע ןַא םיא רע טָאה ,ןעמוקעג בר םוצ זיא רע ןעוװ ,הצע ןַא
 טינרָאג ןעק רע זַא ,ןרעפטנע םיא רע לָאז ,רכק סָאד ןענָאמ ךיז ןוא ןעמוק טעװ רע

 רע טָאה ,םיא וצ ןעמוקעג זיא תמ רעד ןעװ ,ןגָארטרעּביא ןײלַא ךיז לָאז רע רָאנ ,ןכַאמ

 טניפעג רבק סאימר ןגעל זַא ,ןעזעג ןעמ טָאה גָאט ןטייווצ םעד ןוא ,טגָאזעג סָאד םיא
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 סָאד זַא ,ןעזעג ןעמ טָאה ,דיי םעד ןופ רבק םענעי וצ ןעגנַאגעג זיא ןעמ .רבק ַא ךָאנ ךיז
 ןרָאװעג טלעטשעג דלַאּב זיא רבק ןטנַאקַאּבמוא ןוא ןשירפ םעד ףיוא .ןלַאפעגנַײא זיא רבק
 --הבצמ יד ."רעװ טינ טסייו ןעמ סָאװ ,רענייא טגיל ָאד, :טפירשפיוא רעד טימ הבצמ ַא
 ,גָאט ןקיטנַײה ַײּב ךָאנ טייטש--ןעמ טגָאז

 (עקָארק)
 23 394 'נ 'װניא

 לוש ןיא טכַאנײּב ףל ע װצ .ג

 לוש רעסַאי רעד ןיא ירפ ּפָא ןעמ טנװַאד סָאורַאֿפ .7

 ,דיי ןייא .תוישעמ טלייצרעד ןוא לוש ןיא ןסעזעג ןדיי ןענעז רעטניוװ ַא ןיא לָאמַא
 טָאה שמש רעד .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא זיא ,טַײז ַא ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,הכָאלמ:לעּב ַא
 ?עגפיוא דיי רעד ךיז טָאה טכַאנַײּב .לֹוש ןיא ןסָאלשרַאפ םיא ןוא טקרעמַאּב טשינ םיא
 רע .ןצנַאט ,ןסַײװ ןיא ןוטעגנָא ,ןשטנעמ ךס ַא ןגױא ענַײז רַאפ ןעזרעד רע טָאה ,טּפַאכ
 טָאה ,ןעַײרש רעטצנעפ םוצ ןייגוצ טלָאװעג טָאה רע ןעװ ןוא .ןליּפש טרעהעג ךיוא טָאה
 םוצ וצ ןוא ןסירעגפיוא ךיז טָאה רע .ןטניה ןופ וצ רעצימע םיא טלַאה'ס יװ ,טליפעג רע
 ןדיי ןינמ ַא טימ בר רעד ןוא ,ןפָאלעגפיונוצ ךיז זיאימ .ןעַײרש ןּבױהעגנָא ןוא רעטצנעפ
 רעד ןיא ירפ קידנעטש ּפָא ןעמ טנװַאד רַאפרעד .ןעמונעגסױרַא ןטרָאד ןופ םיא ןּבָאה
 .טנַאנ רעד ןיא טעּפש טשינ טיצרַאפ ןעמ ןוא ,לוש רעסיורג רעסַאי

 (עינעמור ,סַאי)
 46,586 'ג 'װגיא

 לוש ןיא לגניי ַא ןעּפַארדעצ םיתמ 8

 ,טכַאנרַאפ .לוש ןיא דניק ןַײז טימ ןעגנַאגעג רעטָאפ ַא זיא טכַאנוצ-תּבש ַא ןיא
 ןוא לוש ןיא ןּבילּבעג זיא עלעגניי רעד ןוא ,קעװַא רעטָאפ רעד זיא ,ןענװַאד ןכָאנ ךַײלג
 יד .ןרָאװעג ןּפָאלשטנַא רע זיא קידנציז ױזַא ,תוישעמ ןלייצרעד ןדיי יװ ,טרעהעגנַײא ךיז
 טָאה רעטָאפ רעד ןעװ ,טכַאנַײּב ,ריט יד ןסָאלשרַאפ טָאה שמש רעד ןוא קעװַא ןענַײז ןדיי
 טָאה טלָאמעד טשרע '"!דניק סָאד זיא ּוװ, :יורפ יד םיא טגערפ ,םײהַא טרעקעגקירוצ ךיז
 ךַײלג זיא ןעמ .לוש ןיא עלעגניי םעד ןזָאלעגרעּביא טָאה רע זַא ,טּפַאכעג ךיז רעטָאפ רעד
 .לוש ןיא ןַײרַא זיא ןעמ ןוא ןשטנעמ ןינמ ַא ןפורעגפיוא טָאה ןעמ ,בר םוצ ןפָאלעגקעװַא
 ןײא טײג ןעמ .ײר רעטפלעװצ רעד ףיױא ןסעזעג ןענַײז ייז זַא ,טלייצרעד רעטָאפ רעד
 זיא'ס !ןעמ טוט סָאװ .דניק סָאד טינ טרָאפ טניפעג ןעמ--לָאמ ַא ךָאנ ,ייר יד םורַא לָאמ
 ,ןַײגסױרַא םַײּב ןטלַאהעג ןיוש טָאה ןעמ ןעװ .ָאטינ לוש ןיא זיא דניק סָאד זַא ,ןּבילּבעג
 ןטעּפַארדעצ ַא טימ דניק ַא טגיל יײר רעטצעל רעד רעטנוא יװ ,טקרעמַאּב בר רעד טָאה
 ,טרעטנימעגּפָא דניק סָאד טָאה ןעמ ןעװ .עלעגניי ןַײז טנעקרעד טָאה רעטָאפ רעד .םינּפ
 ײעגנַאל ,עסַײװ ,עגנַאל , :ןעַײרש ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה

 יה 22,100 'ג יווניא
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 לוש ןיא טכַאניײיּב ףיוא ןפור םיתמ .9

 .א

 זַא ,טלײצרעד רע טָאה ױזַא ןוא .םידש ןופ תוישעמ ןלייצרעד בור'ס טגעלפ רענייא
 טָאה ,ףלעווצ רעגייז ,טכַאנַײּב לָאמנייא ,םותי ַא ,לגניי ַא לוש ַא ןּבעל טניֹוװעג טָאה לָאמַא
 טָאה ָאד ןַײרַא לוש ןיא ןעגנַאגעגּפָארַא ויא רע .ףיא םיא טפור ןעמ יװ טרעהרעד רע
 :פיוא םיא טָאה ןעמ ,רעטָאפ ןַײז ןעוװעג ךיוא זיא םיללּפתמ יד ןשיװצ ןוא ,טנװַאדעג ןעמ
 ןעגנַאגעג זיא שמש רעד ןעװ ,ירפרעדניא .ןפנָארּב טימ ךעקעל ןּבעגעג ךָאנרעד ,ןפורעג
 .קנַאּב רעד ףױא טוט ןענופעג לגניי םעד ןעמ טָאה ,לוש יד ןענעפע

 (גרעּבמעל)
 10 435 'נ 'װניא

50 

 .ב

 רעטניה ןעװעג זיא עכלעװ ,ןַײרַא עקטַאי ןַײז ןיא טכַאנַײּב ןעגנַאגעג זיא בצק ַא
 =רפט םוצ ףיוא םיא טפור'מ יװ ,טרעהרעד רע טָאה .הווקמ רעד טימ ןעמַאזוצ ,לוש רעד
 רעד םיא טָאה ?ןוט לָאז רע סָאװ ,הלאש ַא ןגערפ בר םוצ ןעגנַאגעגנַײרַא רע זיא ,הרוּת
 ןקָאז יד ןיא ןייגוצ ,תילט ןַײז ןוטנָא לָאז רע זַא ,ט הצעעג בר רעציװענשַארק רעטלַא
 ,תוכרּב עדייּב ןכַאמ ,סכעלַײװרעטניה ןײגנַײרַא ,ריט ןיא לָאמ ייװצ ןּפַאלקנָא ,לוש םוצ
 .ּפָאק ןרעּביא תילט ןטימ ,ןגױּבעגנַײא ןעמוקעג זיא רע יװ ױזַא ןײגסױרַא ןוא

 (שזרָאל)
 50,044 'נ 'ווניא

41 

 ג

 ,רע טרעהרעד גנולצולּפ ,לוש ןּבעל טכַאנַײּב ןעגנַאגעג דיי רעקנַארק ַא זיא לָאמַא
 ןוא ןרָאװעג ןקָארשרעד זיא רע ."ר ןּב יר דומעי, :ןעמָאנ םַײּב ףיוא םיא טפור ןעמ יװ
 ןגרָאמ ףױא .ןרעװ ןפָאלשטנַא טנעקעג טינ רע טָאה טכַאנ עצנַאג ַא .ּבוטש ןיא ןפָאלטנַא
 ןיא ,טכַאנַײּב :הצע ןַא ןּבעגעג םיא טָאה בר רעד .בר םוצ ןפָאלעגקעװַא רע זיא ןעניגַאּב
 רע לָאז ,ןעמָאנ ןַײז ןרעה טעװ רע ןעװ ןוא ,לוש ןּבעל ןייטש רע לָאז ,טַײצ רעּבלעז רעד
 ,בר רעד--קעװַא ייז ןענַײז טכַאנַײּב .לוש ןיא ןײגנַײרַא ןוא טומ ןכַאמ ,ןקערשרעד טינ ךיז
 ןַײז רעטַײװ סיוא טפור'מ יװ ןעמ טרעה ףלעװצ רעגײז ַא ,דיי רעד ןוא םינייד עכעלטע
 סַאלּב ןוא טױט ױזַא ,דיי סעד ןטלַאהרעטנוא טזומעג ןּבָאה םינייד יד טימ בר רעד .,ןעמָאנ
 ,קיגײוועניא ןַײרַא יז ןענַײז ,ןפורעגפיוא לָאמ ַא ךָאנ םיא טָאה ןעמ ןעוו .ןרָאװעג רע זיא
 ,ןשטנעמ טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא לוש יד .בוט:םוי יװ ךַײלג ,ןטכױלַאּב ןעוועג זיא לוש יד
 פגּפָא ןוא המיּב רעד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה דיי רעד .רעדיילק עצרַאװש ןיא ןָאטעגנָא
 רעד ויּב ,ױזַא--םיניד יד טימ בר םעד ןפורעגפיוא ןעמ טָאה םעדכָאנ ,הכרּב יד טגָאז
 :סיוא ןּפמָאל יד ךיז ןּבָאה ,לוש ןופ סױרַא ןענַײז יז ןעו .טקידנעעג ךיז טָאה ןענװַאד
 ,ןשָאלעג

 (קָאטסילַאיּב)
 22,103 'נ 'װניא
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 ס רעטס יול ק ר

 ענצינעיורוטס ןיא רעטסיולק םעד ןנעוו .2

 ַא דלַאװ ןיא טייטש ('רק רעקלַאװּוס) וװָאטסעגַאי טָאטש רעד ןופ רעטעמָאליק ןּביז
 רָאי רעדעי ןעמוק רעטסיולק םעד וצ .ענצינעיזדוטס ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאּב ,רעטסיולק
 םעד ןופ גנודנירג רעד ןגעװ .ןַײז ללּפתמ טנגעגמוא רעצנַאג רעד ןופ ןטסירק רעטנזיוט
 טנװָא:הּכונה ןליטש ַא ןיא :הרוסמ ַאזַא טנגעג םעד ןופ ןדיי יד ַײּב םורַא טייג רעטסיולק
 רעד .לטעטש קִיַײּברעד ַא ,ינייס ןייק װָאטסעגַאי ןופ הלגע:לעּב רעשידיי ַא ןרָאפעג זיא
 :עגוצ ,לטכיל:הּכונח ַא ענעשעק ןופ ןעמונעגסױרַא ,בירעמ טנװַאדעגּפָא טָאה הלגע:לעּב
 ןיא ,רעטַײװ ןרָאפעגקעװַא ןוא לטכיל סָאד ןדנוצעגנָא ,םיוּב ַא ןופ גַײװצ ַא וצ ןצלָאמש
 :נענערּב ַא ןעזרעד טָאה רע זַא ,רעױּפ רעד .רעױּפ ַא ןרָאפעגנָא זיא םורַא טונימ עקינייא
 ענצינעיזדוטס ףרָאד ןק;ַײּברעד םעד ןיא ןפָאלעגקעװַא רע זיא ,דלַאװ ןטימ ןיא לטכיל קיד
 רעד ןרָאװעג זיא ןפוא ַאזַא ףױא .רעטומ עקיליײה יד ןעזעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד ןוא
 .רעטסיולק רעד ןרָאװעג טיוּבעגסױא זיא םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא ןוא ,קיליײה טרָא

 ('ח רעקָאטסילַאיּבכ ,קלַאװּוס)
 י 25.105 'ג 'װניא

 רעטסיולק רעצערָאק םעד ןגעוו 3

 :סיולק ַא לטעטש ןיא זדנוא ַײּב ןעיָארטס טפרַאדעג ןעמ טָאה קירוצ ןרָאי ןךס ַא טימ
 יּפֶא טָאה ןעמ .ןעיָארטס םוצ ןעמונעג ךיז ןוא ןלַאירעטַאמ עלַא טכַארּבעג טָאה'מ .רעט
 ןופ ןּבילּבעג טינ רכז ןייק וליפַא זיא'ס ,קוק ַא טוט עמ ,ירפרעדניא .גָאט ַא טעּברַאעג
 ןעיָארטסױא טגעלפ'מ סָאװ ןוא ,געט ךס ַא רעּבירַא זיא ױזַא ,ןטכענ ןופ ןעיָארטס םעד
 :רַא ליפיזַא טכַארּבעג לָאמנײא טָאה ןעמ .ןּבילּבעג טינ טכַאנ רעּביא זיא ,גָאט ןרעּביא
 רעּביא רָאנ .רעטצנעפ יד זיּב טנעװ יד טרעיומעגסיוא גָאט ןרעּביא ןּבָאה עכלעוו ,רעטעּב
 :ןעיערכַא ןוא םיחלג ךס ַא ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענַײז סע .,ןּבילּבעג טינ ךיוא סָאד זיא טכַאנ
 ,ןייטש ןטשרע םעד ןגייל טינ טעװ דיי ַא בוא זַא ,ןּבילּבעג זיא'ס ,ןוט וצ סָאװ ןטכַארטַאּב
 .ןַײז טינרָאג טעװ

 םיא ַײּב ןּבײהעגנָא טָאה ןעמ .השמ קינזַאילַאז ַא ,דיי ַא ןענופעג ךיז טָאה זדנוא ַײּב
 ,ךיז וצ ןעועג ברקמ םיא ןעמ טָאה םורַא ױזַא .רערעַײט לָאמ ַײרד ןלָאצ ןוא ןזַײא ןפיוק
 טקידנעעג ןעמ טָאה טלָאמעד ןוא .ןייטש ןטשרע םעד ןגייל וצ ןעוועג םיּכסמ טָאה רע זיּב
 טניפעג ,טלייצרעד'מ טול ."רעטסיולק רעװעיַאלָאקינ רעד, ךיז טפור סָאװ ,רעטסיולק םעד
 ,רעטסיולק ןפיוא השמ דיי םעד ןופ דליּב סָאד ךיז

 ('ח רענילָאװ ,ץערָאק)
 695 8 'ג 'װניא

 רעטסיולק רעצינשזיוו םעד ןנעוו 4

 ןלייצרעד םעד ןגעװ סָאװ ,זױה קיטעטש:סיורג ַא טייטש :ןיטסיּפ לטעטש ןטימ ןיא
 :השעמ ַאזַא רעניֹוװנַײא עקיטרָאד יד

 רעד ףיוא טלָאמעד ךָאנ ןּבָאה'ס .קירוצ רָאי טרעדנוה ַײרד טימ ךָאנ סע זיא ןעוועג

 .ײמָאלָאק ןופ טַײװ טינ לטצטש ַא ' ,ןפוקסיב -- ןעײרעיוכרַא 1
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 עדליװ טניֹוװעג ,ץינשזיװ טָאטש יד טנַײה טייטש סע ּוװ טרָאד ,שָאמערעשט טַײז רעדנַא

 ןוא רעּבליז ןוא דלָאג טימ לופ ןעװעג זיא סָאװ ,רעטסיולק ַא טַאהעג ןּבָאה ייז .ןרעטָאט
 ןוא רעּבליז ןופ שיט רעקידכעלַײק ַא ןענַאטשעג זיא רעטסיולק ןטימ ןיא .רענייטש ערעַײט

 ןענַאטשעג זיא שיט ןפיוא .רענייטש ערעַײט טימ טצעזעגסיוא ןעוועג רע זיא ןטַײז יד ַײּב

 ןוא ,ןגערפ ּפָאק םעד יײז ןגעלפ דלומ ןדעי ,יול ַא ,רוכּב ןּב רוכּב ַא ,דיי ַא ןופ ּפָאק ַא

 ּפָאק ַאזַא .ןסיו טלָאװעג רָאנ ןּבָאה יז סָאװ ,ץלַא ןגעו ןרעפטנע ייז טגעלפ ּפָאק רעד

 ןַא ןכווסױרַא טזומעג יז ןּבָאה רָאי ַײרד ךָאנ .רָאי ַײרד רָאנ ןגָאז תואיבנ ןענעק טגעלפ

 רָאי ןטירד םעד ןופ דלומ ןטצעל םעד תעשּב .יול ַא ,רוכּב ןּב רוכּב ַא ןופ ּפָאק רעדנַא

 טגעלפ ּפָאק רעד ןוא ,רוכּב ןּב רוכּב ַא ןעניפעג ןענָאק יז ּוװ ,ּפָאק םעד ןגערפ יז ןגעלפ

 .ןרעפטנע ייז

 =עג זיא רעכלעװ ,ןוז סנייד רעניטסיּפ ןפיוא ןזיװעגנָא ּפָאק רעד ייז טָאה לָאמנײא

 ןרעטָאט יד ןלַאפעגנַײרַא ןענַײז הנשה-שאר רַאּפ טכַאנַײּפ .יול ַא ,רוכּב ןּב רוכּב ַא ןעוו

 רעײז ןיא טכַארּבעג םיא ןּבָאה יײז .ןוז סנייד םעד טּבױרעגקעװַא ןּבָאה ןוא ןיטסיּפ ןייק

 ?רַאפ טרָאד םיא ןּבָאה ייז .טכַאנ עצנַאג ַא ןעגנערּברַאפ טזומעג טָאה רע ּוװ ,רעטסיולק

 ןּבױהעגנָא ןוא טַאהעג ארומ קרַאטש טָאה ןוז סנייד םעד ,ןעגנַאגעגקעװַא ןענַײז ןוא ןסָאלש

 ,ןטיונ עלַא ןופ טעװעטַארעגסױרַא םיא טסָאה וד סָאװ ,םהרבא ןופ טָאג, :טָאג ַײּב ןטעּב

 *עג זיא טלָאמעד .'ם'וכע עקיזָאד יד טָא ןופ טנעה יז ןופ ליצמ ךימ ַײז ןוא סנ ַא רימ וט
 :שידיי ןַײד ַײּב רימ רעװש, :טגָאזעג ױזַא ןוא ןדער ןּבױהעגנָא טָאה ּפָאק רעד .סנ ַא ןעש

 טסנָאק וד ױזַא יװ ,ןגָאז ריד ךיא לעװ ,לארשי:רבק וצ ןעגנערּב ךימ טסעװ וד זַא ,טייק

 םיא טָאה ףיורעד .טייקשידיי ןַײז ַײּב ןריֹוװשעג טָאה ןוז סנייד םעד .'סױרַא ןענַאד ןיפ

 ןּבָאה ייז טימ סָאװ--סעּברָאט עשייוג עכלעזַא--סעװקַאס רָאּפ ַא ןעמענ ןסייהעג ,ּפָאק רעד

 ,םיא ךיוא ןיהַא ןגײלנַײרַא ,רעּבליז ןוא דלָאג טימ יז ןליפנָא ,ףושיּכ ןָאטעג ןרעטָאט יד
 =סיּפ ןיא לוש רעטלַא רעד וצ זיּב טריפ עכלעװ ,הרעמ ַא ךרוד ןײגסױרַא ןוא ּפָאק םעד

 רַאפ ןילַא ןוא ,ּפָאק םעד ןעװעג רּבקמ ,םולשּב ןעמוקעג םײהַא זיא ןוז סנייד םעד .ןיט

 ןיוש ןּבָאה רעּבָא ןרעטָאט יד ,לוש יד זיא סָאד ןוא ,זיוה סיורג ַא טיוּבעגסױא טלעג םעד

 ןעק ןעמ ּוו ,ןגָאז טנָאקעג טשינ יז טָאה רענייק לַײװ ,רוכּב ןּב רוכּב ןייק טַאהעג טינ

 .ןרָאװעג טנערּברַאפ רעטסיולק סָאד עקַאט זיא םורַא טַײצ ַא ןיא .ןפערט םענױזַא

 ('ח רעװָאלסינַאטס ,ײמָאלָאק)
 19 887 'נ 'וװװניא

 קירייל רעטסיולק רעװָאסַאס רעד טייטש סָאװרַאֿפ ,5

 זיא סָאװ ,רעטסױלק רענעלַאפעגנַײא ּבלַאה א ןַארַאפ זיא לטעטש ןיא זדנוא ַײּב
 :רַאפ לטעטש ןיא ודנוא ַײּב טרעװ רעטסיױלק םעד טָא ןגעװ .טסוּפ ןוא טכַאמרַאפ רדסּכ
 :השעמ ַאזַא טלייצ

 ןטכַאמרַאפ םעד ןופ רעד ,רענייא רעּבָא טָאה ,םיחלג ַײרד ןעוועג זיא לטעטש ןיא
 ?השמ 'ר יּבר םוצ ןעמוקעג ןדיי ןענעז לָאמניײא ,תורצ עקרַאטש ןדיי ןָאטעגנָא ,רעטסיולק
 -עגנָא ךיז טָאה יּבר רעד .ןָא טוט חלג רעד סָאװ ,תורצ יד ןופ טלייצרעד םיא ןוא ּבייל
 יד ןעװ .'חלג ַא ןופ ןלייצרעד ןעמוק רימ ריא טלָאז ,הווקמ ןיא ןַײז לעװ ךיא זַא, :ןפור
 ;ןפורעגנָא יּבר רעד ךיז טָאה ,תורצ יד ןגעוו טלייצרעד הווקמ ןיא ןיּבר םעד ןּבָאה ןדיי
 ןענעז ןדיי יד ןעװ '!םיחלג ַײרד שזַא ןַײז ןפרַאדַאּב לטעטש ןיילק ַאזַא ןיא ,עשז:סָאװ,
 םיצולּפ זיא סָאװ ,חלג ןכָאנ ןעגנולקעג רעקעלג יד ןיוש ןּבָאה ,דָאּב ןופ ןעמוקעגסױרַא
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 ,ןטלַאה טשינ ךיז רעטסיױלק םעד ןיא חלג םוש ןײק ןעק ןָא טלָאמעד ןופ ,ןּברָאטשעג
 .טסוּפ ןוא טכַאמרַאפ זיא רעטסיולק רעד ןוא

 ('ה רעלָאּפָאנראט ,וָאסַאס)
 3.982 יג 'וװניא

 סרעטסיולק ענעקנוזעגנייא ,6

 .א

 םורַא יװ ןעזעג יז טָאה ,ןַײרַא ףרָאד ןיא ןרָאפעג זיא רעטומ ןַײמ ןעוו ,לָאמנייא
 ַא טימ טמױצעגמורַא רָאנ ,קידײל זיא סָאװ ,טרָא ןַא ךיז טניפעג ךעלוַײה יד םורַא ןוא
 =רַאפ טינרָאג טרָא סיױרג ַאזַא ףיוא זיא סָאװרַאפ, :טגערפעג רעטומ ןַײמ ךיז טָאה .טױלּפ
 =סיולק ַא לָאמַא ןעוועג זיא טרָא םעד ףיוא :סָאװ טָא טגָאזעג רעטומ ןַײמ ןעמ טָאה *!טייז
 טנרעצרעד טָאה סָאװ ,חלג רעטכעלש ַא רעיײז ןעװעג זיא רעטסיולק םעד ןיא ןוא ,רעט
 ןַײרַא ףרָאד םעד ןיא ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא סע ןעװ ,לָאמניײא ןוא ,ןדיי יד קרַאטש רעייז
 רעד ייז טוט סע סָאװ סטכעלש סָאד טלייצרעד םיא טָאה ןעמ ןוא ,קידצ רעסיורג ַא רעייז
 יד ןעװ ירפרעדניא גָאטנוז טקנוּפ ןעוועג זיא סָאד ,ךָארּפש ַא סעּפע טגָאזעג רע טָאה ,חלג
 טּבײה רעטסױלק רעד יװ טקרעמַאּב ןעמ טָאה ,סרעטסיולק יד ןיא ללּפתמ ןענַײז ןטסירק
 ןענַאטשעג לָאמַא זיא סע ּוװ טרָא סָאד ןעמ טעז גָאט ןקיטנַײה ןזיּב ןוא .ןעקניזוצנַײא ןָא
 ,רעטסיולק סָאד

 (ןילּבול)
 46.133 'ג 'װניא

7 

 ;,ב

 טגעלפ'מ זַא .ליז א"שרהמ רעטמירַאּב רעד ןעװעג בר טלָאמעי זיא ערטסָא ןיא
 טגעלפימ זַא ןוא ,רעטסיולק ַא ַײּברַאפ ןייגכרוד טזומעג ןעמ טָאה ,םיתמ עשידיי ןריפכרוד
 ןעװעג זיא סע זַא ,ױזַא ןעגנילק ןקָאלג:רעטסױלק עלַא ןגעלפ תמ ןשידיי ַא ןריפכרוד
 -נַאװצ ןוא טרעדנוה רעּביא טעװ ריא זַא ,יּבר, :א'שרהמ םַײּב טגערפעג ןעמ טָאה .תמה:ןויזּב
 םיא לָאז ןעמ זַא ,טגָאזעגנָא רע טָאה ."ןעגנילק ןקָאלג יד ךָאד ןלעװ ,ןּברַאטש רָאי קיצ
 ,רפס ַא סנַײז ןגײלקעװַא סנּפָאקוצ

 :נילק ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןקָאלג-רעטסױלק יד ןוא ,הריטּפ ןַײז ךָאנ ןעועג זיא סע ןוא
 =עג ןוא םיא ןיא טקוקעגנַײרַא ,רפס ןַײז ןעמונעגסױרַא ,טצעזעגפיוא ךיז רע טָאה ,ןעג
 ,רעטײלגַאּב עלַא ןופ ןגיוא יד רַאפ ןעקנוזעגנַײא רעטסיולק רעד זיא--ןטלָאש

 ('ח רעקָאטסילַציּב ,װענַאי)
 36.091 *ג יווניא

8 

 יג

 ןענַאטשעג ָאד זיא לָאמַא זַא ,ןעמ טלייצרעד .סָאלש-גרַאּב ַא ןַארַאפ זיא רודמַא םעל
 ןגעלפ ,רעטסיולק ַײּברַאפ ןיײגײּברַאפ ןפרַאד ןעמ טגעלפ היל רעשידיי ַא ַײּב .רעטסיולק ַא
 .רעגייטש ןפרַאװ ןוא ןײגסױרַא םייוג יד
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 עטנעָאנ ענַײז ןפורעגוצ רע טָאה .ןּברַאטש םַַײּב ןטלַאהעג טָאה דיי רעטוג ַא רענייא

 ;סוג זיא ,רענייטש ןייק ןפרַאװ טינ היול ןַײמ ףיא טעװ ןעמ ּביױא, :טגָאזעג ייז טָאה ןוא

 קנַארש םעד וצ ןפיולוצ ןעמ לָאז ,ןפרַאװ עי ןלעװ ייז ,טרעקרַאפ ןַײז טעוו'ס רעּבָא ּביוא

 ןײלַא לרפס רעד ךיז טעװ ,קנַארש םעד ןענעפע טעװ ןעמ זַא ,לרפס ַא ןעמענסױרַא ןוא

 ,הטימ ןַײמ ףיוא ןגײלקעװַא ריא טעװ לרפס םעד ןוא ,ןקורסױרַא

 =קעג זיא'ס .םלוע-תיּב םוצ טריפעג םיא טָאה ןעמ ,ןּברָאטשעג זיא דיי רעטוג רעד

 =/גקעװַא ןעמ זיא ךַײלג .רענייטש ןפרַאװ ןעמונעג םיוג יד ןּבָאה ,רעטסיולק ַײּברַאפ ןעמ

 קור ַא רפס רעד ךיז טָאה ,קנַארש םעד ןָאטעג ןפע ןַא טָאה ןעמ יװ .רפס ןכָאנ ןפָאל

 =/גקעװַא טָאה ןעמ יװ ױזַא .הטמ רעד ףיױא טגײלעגקעװַא רפס םעד טָאה ןעמ ,ןּבעגעג

 סעּפע ןעמונעג ןוא טנַאה ןיא ןעמונעג לרפס םעד ןוא טצעזעגפיוא תמ רעד ךיז טָאה ,טגייל

 ןוא ןעקניזנַײא ןעמונעג רעטסילק רעד טָאה ,ןגָאז ןעמונעג טָאה רע יװ ךַײלג ןוא ,ןגָאז

 .דרפ רעד ןיא ןרָאװעג ןעקנוזרַאפ

 'ח רעקָאטסילַאיּב ,ענדָארג)
 50,724 יב 'וװװגיא

9 

 .ד

 :עג םלוע=תיּב ןגיה םוצ געװ ןפיוא זיא ,קירוצ רָאי טרעדנוה עכעלטע טימ ,לָאמַא
 נָא ןעמ טָאה ,תמ ַא ןגָארטכרוד טגעלפ'מ ןעװ ,דימּת ,רעטסיולק רעשילוּפ ַא ןענַאטש
 הטמ רעד ףױא רענייטש ןפרָאװעג ,ןפָאלעגסױרַא ,רעקעלג יד טימ ןעגנילק וצ ןּבױהעג
 טפַאשרַאפ ץרַאמש ליפ ךיז טײטשרַאפ טָאה סָאד .היול רעד ןופ טקזוחעג טָאּפש טימ ןוא
 -ישעמ עכלעזַא רַאפ טכַאמ רעד רַאפ טגָאלקֲאּב טשינ ךיז ןּבָאה יז ליפיוו ןוא ,ןדיי יד
 .ןפלָאהעג טשינרָאג יז סע טָאה ,הלבנ

 טַײצ רענעי ןיא טָאה רעכלעו ,קידצ רעסיורג ַא רטפנ טרעו סע ןוא ,ךיז טכַאמ
 ןוא ,.רטפנ םעד טײלגַאּב ןדיי הדע עסיורג ַא ,הטמ יד טגָארט ןעמ .רימדול ןיא טניוװעג

 ןעמ ,רעגייטש ךָאנ טפרַאװ ןעמ ןוא סױרַא טפיול ןעמ ,רעקעלג יד ךיז ןעגנילקעצ םיצולּפ

 ?פיוא קידצ רעד ךיז טָאה םיצולּפ ,רעטרעװדנַאש ענע דיישרַאפ ךָאנ טַײרש ןעמ ןוא טקזוח

 טָאה רעטסיולק רעד .טשלחרַאפ ןלַאפעג דלַאּב ןענעז ןטסירק יד .הטמ רעד ןופ טצעזעג
 טרָא םעד ףיוא ןרָאװעג טַײצ רעצרוק ַא ןיא זיאיס ,ןרעוו וצ ןעקנוזעגנַײא ןּביױוהעגנָא דלַאּב

 +ןיל סָאד (ּבורג) ילַאװ, םעד ןּכענ טייטש טנַײה .רעסַאװ טימ ּבורג רעטיירּב ,רעפיט ַא

 ,זיולק רעשטיוװַאּב

 ('װ רענילָאװ ,רימרול)
 1,784 'ג 'װניא

 םילוגלג .ה

0 

 .א

 ךיז טגעלפ לטעטש ַא ןיא .קירוצ קיצפופ רָאי ַא טימ טריסַאּפ טָאה השעמ יד

 טגעלפ קָאּב רעד ,רוכּב ַא ןעועג קָאּב רעד זיא אמּתסמ ,קָאּב רעסיורג ַא ןריצַאּפשמורַא
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 טשינ םענייק טגעלפ רע ,ןפָאלשעג טשינ ,ןסעגעג טשינ ,טכענ ןוא געט ןריצַאּפשמורַא ךיז

 ןפױלכָאנ ריא רע טגעלפ ,לּבַײװ ַא ןעזרעד טגעלפ קָאּב רעד ןעװ .רעּבַײװ ץוח ,ןעּפעשט

 נָא ריא ןוא סעציילפ סלּבַײװ רעד ףיוא סיפ עטשרעדָאפ ענַײז ןלעטשפױרַא טגעלפ ןוא

 קָאּב םעד ,ןדלַאװעג ,תולוק ןכַאמ טגעלפ לּבַײװ יד זַא ,קרַאטש ױזַא הרוצ יד ןקעל ןּביײה

 םיא ןיא ןפרַאװ ןגעלפ ךעלגניי=רדח יד .טנעקעג טשינ ןפוא םושּב ןעמ טָאה ןּבַײרטקעװַא

 טגעלפ רע ןוא רענרעה ענַײז ןשיוצ ןלַאפ םיא ןגעלפ רענייטש עלַא רָאנ ,רענייטש עסיורג

 =ללוו ןופ זיוהרָאפ ןיא ןעוועג ןיוש קָאּב רעד זיא ,תּבש ןעמוק טגעלפיס ןעוו ,ןסױטשּפָא יז

 טגעלפ ,ןינמ ןופ ןיג ןגעלפ רעּבַײװ יד ןעװ ןוא ,טרַאװעג ןיוש טָאה ןוא ןינמ ןשרעּב

 ,ןרעװ וצ רוטּפ טינ זיא קָאּב ןופ זַא ,ןעועג טָאה לטעטש יד ,רוציקּב ,ןלַאפַאּב ייז רע

 םעד הלילחו סח לָאז רע ,טגָאזעגנָא םיא טָאה ןעמ ןוא ,רעױּפ ַא טּכױקרַאפ םיא ןעמ טָאה

 ןוא קָאּב םעד ןעמונעגוצ טָאה רעױּפ רעד .רוכּב ַא ןיא רע לַײװ ,ןטייט טשינ קָאּב

 ָאד רעדיװ זיא קָאּב רעד זַא ,ןעמ טעז םורַא גָאט ַא ןיא ,ףרָאד ןיא םיא טריפעגקעװַא

 קָאֹּב רעד טָאה רָאי עכעלטע .רעירפ יװ טעּברַא עקיּבלעז יד רעטַײװ טוט ןוא לטעטש ןיא

 ןּבעל ןטױט ַא ןענופעג םיא ןעמ טָאה לָאמניא רָאנ .לטעטש ןרעּביא טעװעתּבילעּבעג

 רּבקמ םיא טָאה'מ ןוא ,תמ ַא יװ טֶא ,םיכירכּת ןיא ןָאטעגנָא ןעמ טָאה קָאּב םעד .,ןינמ

 ,ןינמ ןטלַא םַײּב ןעוועג

 (דנאלטעל ,עגיר) 39.067 *ג "װניא

 .ב

 .לעּב ַא ןוא בידנ ַא דיי ַא ,ריבג רעסיורג ַא טּבעלעג רימדול ןיא טָאה ןטַײצרַאפ
 :עמערָא ןליטעצ סע ןוא סטוג סָאדלַא ןכָאקנָא ןוא ןקַאּבנָא ןעמ טגעלפ תּבש ףיוא .הקדצ
 טלעטש ןעמ ןעװ ,גָאטַײרפ ַא לָאמנײא ךיז טכַאמ .ןעװעג גהונ ךיז רע טָאה יֹוזַא ,טַײל
 יװ ןטסניד יד ןרעהרעד--טפיוקעג טָאה ןעמ סָאװ ,שיפ ןסיורג ןטימ ןַאפ יד ןכָאק ףיוא
 ךיז ,טכַאמעג קידנסיװ טשינ ךיז יײז ןּבָאה .סױרַא ןַאפ רעד ןופ "יוא, ץכערק ַא סעּפע
 ײז ןּבָאה ,ןעמיוק םַײּב טונימ רָאּפ ַא קידנעיײטש רעגָא .שינעזַײװסױא ןַא ,טרעלקעג
 ךיז יז ןּבָאה .'יוא ,יוא ,יוא, ;ןצכערק ךעלרעהפיואמוא ךעלטַײד ַא טרעהרעד ןיוש
 טזָאלעג עקיזָאד סָאד ןוא ,רעַײּפ ןופ ןַאפ יד טּפַאכעגּפָארַא קיטסַאה ,ןקָארשרעד קרַאטש
 ןרָאװעג טרעטיצרַאפ קרַאטש ךיוא זיא עטתיּבה:לעּב יד .רערעייז עטתיּבה:לעּב רעד ןדלעמ
 טלײצרַאפ םיא ןוא בר םוצ ןפָאלעגקעװַא דלַאּב זיא ןוא ,ןצכערק ןקידרדסּכ םעד ןופ
 ןיא זַא ,טרעפטנעעג דלַאּב ,ןלייצרעד ריא טרעהעגסיוא טָאה בר רעז ,ךַאז עקיזָאד יד
 ןעמ ןוא ,ל'ר לוגלג ַא ךיז טניפעג ,ןכָאק טלעטשעגוצ טָאה יז סָאװ ,שיפ ןסיורג םעד
 .ןוקיּת ןַײז ןעמוקַאּב ןיוש טָאה רע לַײװ ,ןימלע-תיּב ןפיוא ןַײז רּבקמ םיא ןיוש ףרַאד
 םעד ןעװעג 1 טָאה'מ ,רעטרעװ סבר םעד טריפעגסיוא דלַאּב טָאה עטתיּבה-לעּב יד
 .ןימלעתיּב ןפיוא שיפ ןטכָאקעגּפָא ּבלַאה ,םענעטינשעצ
 ('ה רעגילָאװ ,רימרול) 1,786 'ג (ווגיא
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 טגעלפ ןוא שיילפ הפירט ןפיוקרַאפ טגעלפ רע .בצק ַא ןעוועג זיא לטעטש ַא ןיא



 תופוֿפמ 160

 ןעמונעגוצ טשינ המשנ ןַײז ןעמ טָאה ,ןּברָאטשעג זיִא רע זַא ןוא ,תובדנ ןייק ןּבעג טשינ

 ןיא ןַײרַא זיא המשנ ןַײז .טלעװו רעד ףיוא טרעדנַאװעגמוא יז טָאה ;טלעװ רענעי ףיוא

 שרדמהּיתיּב ןופ טכַאנַײּב דיי ַא רענייא טייג לָאמנייא ,טרגּפעג טנוה רעד זיא ,טנוה ַא

 ךַײלג טָאה רע ןוא--םינורּב םוצ וצ טײג שטנעמ ַא רענײא יו ,טעז רע טשרע .םײהַא

 ךיא .טכעלש רעייז רימ זיא'ס, :ױזַא בצק רעד טגָאז ,בצק רעד זיא סָאד זַא ,טנעקרעד

 זָאל ַא ךיז טָאה דיי רעד ,'ריד ןיא ןַײוַא זומ ךיא ןוא ,ןָאטוצניהַא ּווװ טשינ ךיז ּבָאה

 ,רעטױט ַא ןלַאפעג זיא דיי רעד .םיא ךָאנ רע ןוא ,ּבוטש ןיא ןָאטעג

 ('ח רענליה ,שטיװָאלינוד) 25 295 'ב !װניא
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 יד

 ןוא עגרַאק ַא רעײז ןעװעג ענַײז ּבַײװ יד זיא .ריבג רעסיורג ַא ןעוװעג זיא לָאמַא

 טסניד ַא ןעװעג זיא יז ַײּב ןוא .טיורּב לקיטש ןייק ןַאמערָא ןַא ןּבעגעג טינ לָאמנייק טָאה

 ,ןּבַײלּב טגעלפ סָאװ ,ןסע סָאד טַײלעמערָא ןּבעגּפָא טייהרעליטש יז טגעלפ ,טלַא רָאי ןצפופ

 :םיִא טגָאז ןוא ןַאמ םעד ןפורעגוצ יז טָאה .ןרָאװעג ףַאלש ּבַײװ סריבג םעד זיא לָאמניײא

 רע .'ןעמענ טינ יז וטסלָאז ,ּבַײװ ַא רַאפ טסניד יד ןעמענ טיוט ןַײמ ךָאנ ךָאד טסנעק וד,

 ,טרָאװ ןַײז ןּבעגעג ריא טָאה

 יד רעּבָא .םיכודיש עכַײר ןדייר ןּבױהעגנָא םיא ןעמ טָאה ,ןּברָאטשעג זיא יז זַא

 .שטנעמ רערעַײט ַא ןעװעג זיא יז ןוא טסניד רעד וצ ןעװעג טנייװעגוצ ןענַײז רעדניק

 ריא טימ טָאה רע ןוא .טסניד יד ןעמענ לָאז רע ,טָאטש ןיא ןדייר ןּביױהעגנָא ןעמ טָאה

 ןופ ןסַײר ןוא םולח וצ םיא וצ ןייג ןּבױהעגנָא ּבַײװ עטשרע יד טָאה ,הּפח טלעטשעג

 המשג ריא לַײװ ,עּבַאשז עסיורג ַא ןזיװַאּב ךיז טָאה ּבוטש ןּבעל ןוא .זַײװרעקיטש םיא
 .םייּבר וצ ןעגנַאגעג רע זיא ,ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טינ רע טָאה ,עּבַאשז ןיא ןַײרַא זיא

 טָאה ןוא ןּבירשעג רע טָאה .ןעמָאנ ריא ןופ הרוּת:רפס ַא ןּבַײרש ןסייהעג םיא ייז ןּבָאה
 ןיד:תיּב ןיא ןעמ טָאה .םולח וצ םיא וצ ןײג טרעהעגפיוא יז טָאה .הקדצ םַי ַא טלייטעג

 ריא טָאה'מ זַא .ןּבעגעג ריא ןעמ טָאה ,לוטש ַא ןּבעג ריא לָאז'מ זַא ,טּפשמעג הלעמ לש
 ,ןלעטשקעװַא טינ ליװ יז ּוװ רָאנ ,ןלעטשקעװַא יז טלעװעג יז טָאה ,לוטש יד ןּבעגעג

 לוטש ןטימ םוא ךיז טגָארט יז לַײװ ,ןרָאװעג רעגרע ךָאנ ריא זיא ,טינ ריא ןעמ טזָאל

 טסניד יד טָאה לַײװרעד .םולח וצ ןייג ןּבױהעגנָא רעטַײװ יז טָאה .טינ טרָא ןייק טָאה ןוא

 טיג ענעי ןוא ,דניק סָאד ריא ַײּב ןפעלש ןוא ןעמוק ןּבױהעגנָא יז טָאה ,דניק ַא טַאהעג

 =יוא רעד טָאה .למיה ןיא שער ַא ןרָאװעג זיא ,ןעמענּפָא סָאד טנעקעג טינ יז טָאה .טינ

 סיוא יוּב טַײװ טינ ָאד, ;ןַאמ םעד טגָאזעג יז טָאה ,טסניד רעד לכש ןּבעגעג רעטשרעּב

 םיתרשמ ןוא .המשנ ריא רַאפ ןַײז לָאז סָאד ןוא .ןעמָאנ ריא ףיוא ןַײז לָאז סע ןוא ,ןכלוש ַא

 ןַײרַא זיא דרעפ םעד ןיא .דרעפ סַײװ ַא טפיוקעג רע טָאה ."ןעיוּב ייז ןזָאל ,רימ ןּבָאה

 זַא ,טעּברַאעג ליפיֹזַא טָאה דרעפ רעד ןוא .עּבַאשז רעד ןופ המשנ סּבַײװ רעטשרע רעד

 ןוא ,ץלַא טעװַאדָאּפ טָאה ןוא ,ןסע טלָאװעג טינרָאג טָאה ןוא ;ןַײז וצ רעשמ טינ זיא סע

 ,טַײלעמערָא רַאפ ןטַײצלָאמ טכַאמעג געט ןַײנ ןעמ טָאה ,ןכלוש יד טיוּבעגסױא טָאה'מ זַא
 ןטשרע םעד טָאה'מ זַא ןוא .(םימחר אלמ לא) סאָלַמ ריא טכַאמעג לָאמ רעדעי טָאה'מ ןוא

 וצ ןעמוקעג עטיוט יד זיא םעדכָאנ ,טרגּפעג דרעפ רעד זיא ,לוש ןיא טנװַאדעגּפָא לָאמ

 ,טקִיּורַאּב ךיז טָאה יז ןוא טרָא ןַא ןּבעגעג ריא טָאה'מ זַא ,טגָאזעג ןוא םולח

 ( ענישרקוא ,עקװָאטּפעש) 184 א 'ג 'חניא
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 םַײּב סעפעג ןשַאװעג לדיימ ַא טָאה ,עיצילַאג?חרזמ ןיא לטעטש ַא ,װעסָאק ןיא

 יז ןוא ,ןפרָאװעגסױרַא יז יז טָאה ,עּבַאשז ַא ןעגנורּפשעגנַײרַא זיא לָאמנייא ףיוא .רעסַאװ

 ןוא .טעגרהרעד יז טָאה יז זיּב ,לָאמ עכעלטע ױזַא .ןעגנורּפשעגנַײרַא לָאמַארעדיװ זיא

 טימ טָאה'ס ןוא .ןרעיוא יד ןיא קַאנק ַא יװ טרעהעג יז טָאה ,טעגרהרעד יז טָאה יז יװ ױזַא

 סָאד .דחּפ ַא ןעוועג 'יא'ס זַא ,ןעַײרשוצסיױרַא ריא סיוא ןוא ןפרַאװ וצ ןּביױהעגנָא לדיימ םעד

 :סעלָא םוצ ןרָאפעג זיאימ ,ללּכ ַא ."ןוקיּת ַא ליוו'כ, ;ןעַײרש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה לוק

 סָאד טָאה ,לדיימ ןסיוא סױרַא לָאז רע זַא ,ןעװעג רזוג רע טָאה ,ןעימ ךיז לָאז רע ,רעק

 לָאז רע ,ןעוועג רזוג לָאמַאכָאנ רע טָאה ,םומ ַא ןכַאמ ריא ליוו רע ,ןעַײרש ןּביױהעגנָא לוק

 ךיא ּבָאה לדיימ סָאד .לרעגניפ ןטסגניי ןכרוד סױרַא ס'זיא ,לרעגניפ ןטסגניי ןכרוד סױרַא

 ,ןעזעג ןײלַא

 (עינעמור ,ץיועראר)
 1902 *ג 'װגיא
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 םירעױּפ ןסייהעג טָאה רע ןוא דלַאװ רעשװולַאּפ םעד טפױקעגּפָא טָאה עדייז ןַײמ

 .ךעלמעווש ןּבַײלק דלַאװ םעד ןיא רעדניק ןעגנַאגעג ןענַײז לָאמניײא ,דלַאװ םעד ןקַאהסיוא

 =רַאפ רָאג ריא ןָא ךיז ןּבָאה סעטרבח יד ,ןּבילּבעגּפָא רעדניק יד ןופ זיא עלעדיימ א ענייא

 ןַא ףיא טצעזעגוצ ךיז טָאה עלעדימ יד .,דלַאװ ןיא ןזָאלעגרעּביא ריא ןּבָאה ןוא ןסעג

 ןעמונעג יז טָאה ,טצעועגוצ ךיז טָאה עלעדײנ יד יװ ףּכיּת .ןעורּפָא םיוּב ןטקַאהעגּפָא

 =עג זיא יז תעשּב ,םײהַא קעװַא זיא יז ןוא--לוגלג ַא ןַײרַא ריא ןיא זיא סע לַײװ ,ןטסוה
 עלעדײמ יד תעשּב ,טנוה ַא ןופ לוק ַא טימ טסוה יז זַא ,ןעזעג ןעמ טָאה ,םײהַא ןעמוק

 ןעמענ טגעלפ לוגלג רעד תעשּב ןוא ;ןדיײר ןעמענ לוגלג רעד טגעלפ ,ןגַײװש טגעלפ

 טגעלפ רעטומ סעלעדיײימ יד .זדלַאה ןיא עילָאװ ַא ןרעװ עלעדיימ יד ַײּב טגעלפ ,ןדייר
 רעד ןזומ םיא ןעמ טגעלפ ,ןלעװרַאפ םיא ךיז טגעלפ סע סָאװ ןוא ,רעטומ ןפור ךיוא רע

 סעלעדיײמ יד וצ טגָאזעג ױזַא רע טָאה .ךלימ טלעװרַאפ םיא ךיז טָאה לָאמנייא .ןענעזַאק

 גנערּב ָאט ,טינ טסליוו וד ּבױא !דניק ןַײד ןקיטשרעד לָאז ךיא טסליװ וד ,עמַאמ, ;רעטומ

 =עג ױזַא ריא וצ רע טָאה ,הלח ןקַאּבעג רעטומ סלדיימ יד טָאה לָאמניײא ןוא ,"ךלימ רימ

 'ןסע ךיוא ליװ ךיא ,הלח ןייא ךיוא ךַאמ רימ רַאּפ ,עמַאמ ,עמַאמ, :טגָאז

 ץלַא ,ליױמ עסיורג ַא טסָאה וד, :םיא וצ טגָאזעג רעטעפ ַא רענַײמ טָאה לָאמנייא

 :סױרַא לָאז רע ,ןגָאז םיא טגעלפ'מ תעשּב .טנייוװעגרעדנַאנופ לוגלג רעד ךיז טָאה "!וטסליװ

 טגנערּב ָאט ,ןײגסױרַא לָאז ךיא טליװ ריא ּביוא, :ןרעפטנע רע טגעלפ ,לדיימ יד ןופ ןייג

 ,"רענייא ןקעלק טעװ ,בר רענעמשָא םעד רימ ןעגנערּב טעװ ריא ּבױא ןוא .םינּבר ןעצ רימ

 ױזַא טָאה ןוא בר רענעמשָא םעד רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה ןוא עדײז ןַײמ ןעמוקעג זיא
 =לג לוגלג רעד טָאה "!ןײגסױרַא ריד סייה ךיא ןוא בר רענעמשָא רעד ןיּב ךיא , ;טגָאזעג

 ייװצ טלעטשעגקעװַא טָאה ןוא דלַאװ םעד טפיױקעגּפָא טָאה !בר רענַײפ ַא; :טרעפטנע
 ןוא--ןעװעג ןיּב ךיא ּוװ ,םױּב םעד טקַאהעגסױא ןּבָאה סָאװ ,קעה טימ םירעױּפ עסיורג

 עג זיא ךָאנרעד .'לדיימ יד ןיא ןַײרַא ךיא ןיּב ,ןָאטוצניהַא ּוװ טַאהעג טינ ךיז ּגָאה ךיא

)1 
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 אנּת טָאה .טנערּבעגּפָא ןעוועג גנַאל טינ זיא אנּת ןוא .אנּת טחוש רעשזולַאּפ רעד ןעמוק
 ךיא, :טרעפטנעעג לוגלג רעד טָאה "ןײגסױרַא ריד סייה ךיא, :לוגלג םוצ טגָאזעג ױזַא
 ערעַײא ןעװעטַאר ןפיול טלָאװעג ּבָאה ךיא ןוא ,טנערּבעגּפָא גנַאל טינ טָאה ריא זַא ,סייוו
 ,יטנעקעג טינ ךיא ּבָאה ,םירפס

 זיא טנוה רעד ;טנוה ַא ןיא ןעװעג רע זיא רעירפ זַא ,ןלייצרעד טגעלפ לֹוגלג רעד
 ןּבָאה ךָאנרעד .ןעזעג ןײלַא םיא טָאה רעטָאפ ןַײמ ,רעליטש ַא רעייז ,רעלעג ַא ןעװעג
 זיא ,טרגּפעג דרעפ רעד זיא .דרעפ ַא ןיא ןַײרַא רע זיא ,טעגרהרעד טנוה םעד םיצקש
 דלַאװ םעד טפיוקעגּפָא רעשזולַאּפ רעד ףסוי:לאומש טָאה ךָאנרעד .םיוּב ַא ןיא ןַײרַא רע
 רע טגעלפ לדיײמ יד ,לדײמ יד ןיא ןַײרַא רע זיא .םיוּב םעד טקַאהעגסוא טָאה'מ ןוא
 :ָאּפשעג םיא טימ ךיז טָאה בר רעד ןוא .בר םוצ ןרָאפעגקעװַא ןעמ זיא .ןרעטַאמ רעייז
 ןײג ןסייהעג םיא טָאה בר רעד ןוא ,ודלַאה ןכרוד ןייג טלָאװעג טָאה רע לַײװ ,:טער
 רעסיורג ַא טרעהעג ךיז טָאה ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע תעשּב .לרעגניפ ןקניניילק ןכרוד
 .המשנ ןַײז רַאפ טכיל ןּבעגקעװַא ןסייהעג רע טָאה ןײגסױרַא ןרַאפ זַא ,טלייצרעד ןעמ .סָאש
 ןּבָאה יז .לטעטש ןופ ןרָאפסױרַא ןוא ּבוטש יד ןפיוקרַאפ ןסייהעג יײז בר רעד טָאה ךָאנרעד
 .עקירעמַא ןיא ןרָאפעגקעװַא ןענַײז ןוא ,ןסייהעג טָאה בר רעד יװ ,ןָאטעג ױזַא

 ('װ רענליװ ,ענילַאנגיא)
 28.186 'נ 'ווניא

+ 

 'ױ

 ַײרד יו ,טרעהעג טָאה ןוא עקטסופ ַא ַײּברַאפ ןעגנַאגעג לדיימ ַא זיא לָאמניײא
 ןעמ טָאה .םילוגלג יד ןַײרַא ריא ןיא ןענַײז ךַײלג ןוא "!טרַאװ ,לדיימ, :ןעַײרש ןשטנעמ
 :קעװַא ןוא ןעמענ ריא לָאז'מ ,טגָאזעג יּבר רעד טָאה .ןיּבר םוצ טריפעגקעװַא לדיימ סָאד
 םוצ ןעמוק ןלעװ יז יװ ןוא ;ןקוק טשינ ןטניה ףיוא ייז ןלָאז קידנרָאפ ןוא ,םײהַא ןריפ
 ךיז יז ןּבָאה ,ּבוטש םוצ ןעמוקעג ןענַײז יז יװ ,ןטניה ףיוא ןקוקּפָא ךיז יז ןלָאז ,ּבוטש
 ,יורפ ַא ןוא ןליּבסנַאמ ייווצ ןעזרעד ןוא טרעקעגּפָא

 ('װ רענליװ ,שטירָאלינוד)
 25.294 'ב 'ווגיא

67 

 יח

 :טגָאזעג יז טָאה ,ןײגסיו-ַא ןסייהעג ריא ןעמ טָאה .לוגלג ַא ןַײרַא זיא לדיימ ַא ןיא
 :נילּב ַא רַאפ ןכַאמ ריא ךיא לעװ ,ןגיוא יד ךרוד ןייג ךיא לָאז ?ןײגסױרַא טענַאװ ךרוד;
 ריא ןעמ טָאה .'רעמוטש ַא רַאפ ןכַאמ ריא ךיא לעװ ,ליומ ןכרוד ןייג ךיא לעװ ,רעד
 ,לרעגניפ םעניילק ןכרוד ןײגסױרַא ןסייהעג

 ('ה רענליװ ,שמיוָאלינוד)
 25,296 'נ 'ווגיא

 .ךיז טרעּפמַאעג }
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 תורצוא

 ןופ יװ רע טרעה ,ןַײרַא זיא רע ןעװ .ּבוטש ענייש ַא טיוּבעגפיוא טָאה ריבג ַא
 רע ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה ריבג רעד 'לַאפ ךיא םורָאװ ,ךיז טיה, :ןעמ טַײרש ןּביוא
 טָאה ןַאמערָא רעד .ןַאמערָא ןַא זיוה יד ןּבעגרַאפ רע טָאה ןַאד .סױרַא טרָאד ןופ זיא
 טיה, :טַײרש ןעמ יװ רע טרעה ,ןַײרַא זיא רע יװ .ןוז ןיא ןוא רעטכעט ַײרד טַאהעג
 =נײא זיּב ,לָאמ עכעלטע טרזחעגרעּביא ךַאז עּבלעז יד ךיז טָאה ױזַא ןוא "!לַאפ ךיא ,ךיז
 רעד .לַאפ ַא טרעהעג ךיז טָאה ןיוהריפ ןיא ןוא--"!לַאפ, :ןָאטעג יירשעג ַא רע טָאה לָאמ
 קעז ײװצ ןגיל סע יװ ןעזרעד טָאה רע ןוא ןעגנַאגעגסױרַא טייהרעקידרעטיצ זיא ןַאמערָא
 ןעװעג זיא סָאד לַײװ ,ריבג רעטסערג רעד ןרָאװעג רע זיא ןָא טלָאמעד ןופ ,דלָאג טימ
 ,רצוא ןַא

 ('ח רענליה ,ענישטשיוקרַאש)
 25.115 'ג 'װגיא

9. 

 .ּב

 קירּב םענירג םעד ףיוא זַא ,טמולחעג ייר רעד ךָאנ לָאמ ַײרד ךיז טָאה םענייא
 קעװַא זיא ןוא ןענַאטשעגפיוא טכַאנ רעד ןטימ ןיא רע זיא ,קילג ןַײז ןעניפעג רע טעװ
 ןַײז ךָאנ טָאה ןוא קירּב םעד ןעגנַאגעגרעּבירַא לָאמ ךס ַא רע זיא .קירּב םענירג םוצ
 לָאמ ליפוזַא סע רע טײג סָאװ, :טגערפעג רעטכעװ רעד םיא טָאה ָאד .ןענופעג טינ קילג
 םענירג ןפיוא זא ,טמולחעג םיא ךיז טָאה סע זַא ,טלייצרעד םיא רע טָאה ';קירּב םעד םורַא
 סע סָאװ עלַאמ ,--רע טגָאז--,"ע, :רעטכעוו רעד םיא ןופ טכַאל .קילג ןַײז ןעניפעג רע טעװ קירּב
 ןרעטשעצ ,ּבוטש ןיא ריד ַײּב ןייג לָאז ךיא זַא ,טמולחעג רימ ךיז טָאה טָא .ךיז טמולח
 טינ סע ךיא ּבָאה ןגעװטסעדנופ ןוא ,רצוא ןַא ןעניפעג ךיא לעװ ןטרָאד ןוא ןוויוא םעד
 םעד ןרעטשעצ וצ ןּבױהעגנָא טָאה ןוא םײהַא ךיז וצ קעװַא ךַײלג זיא דיי רעד .*ןָאטעג
 ןטימ ןיא סע ןעמ טייג ױזַא יװ, :טכַארּבעגפױא רעיײז ןעװעג זיא ענַײז יורפ יד ,ןוויוא
 טעּברַא רעד ןטימ ןיא ןוא ,טרעהעג טינ יז טָאה רעּבָא רע "?ןװיױא ןַא ןקַאהעצ רעטניו
 ,דלָאג טימ לופ ּפָאט ַא ףיוא ןָא ךיז רע טסיוטש

 דנַאלטעל ,עגיר)
 2.394 '1 'װגניא

0 

 ג

 :יב ןוא תורצוא ענעטלַאהַאּברַאפ ָאד ויא דרע רעד ןיא זַא ,הרוסמ ַא םורַא טייג'ס
 טרָא םעד ףיוא ףּכיּת ףרַאד קסַאילּב םעד טעזרעד סָאװ רעד .קסַאילּב ַא ייז ןּביג טכַאנ
 --ןּבָארגוצרעטנוא לסיּב ַא טרָא םעד ףיוא ןּבײהנָא ךָאנרעד ןוא ,שוּבלמ ַא סעּפע ןפרַאװפױרַא
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 טרעװ ,ףיורעד סעּפע טשינ ןעמ טפרַאװ רעּבָא רעמָאט .תורצוא ךס ַא ןעמ טניטעג טלָאמעד
 ,ןדנּוװשרַאפ סע

 ('ה רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 25,124 'ג 'ווניא

61 

 יד

 ,קסַאילּב ַא ןעזרעד רע טָאה ,געוו ןפיוא ןיײילַא טכַאנַײּב ןעגנַאגעג לָאמַא זיא רוחּב ַא

 רעטעּפש .קסַאילּב ןופ טרָא ןפיוא ןפרָאװעגפױרַא ןוא לטיה'ס ךיז ןופ טּפַאכעגּפָארַא רע טָאה

 ,לטיה'ס ןעמונעגקעװַא ןוא דרע יד ןּבָארגעגרעטנוא לסיּב ַא ,טרָא םוצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא

 ,רשוע רעסיורג ַא ןרָאװעג רע זיא ןָא טלָאמעד ןופ ,דלָאג טימ םוהּת ַא ןענופעג רע טָאה

 ('װ רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 25,123 'ג 'װניא

,/62, 

 יה

 ײַאװ גָאטרַאפ ןעגנַאגעג ךעלּבַײװ ייווצ קינָאס ןיא ןענעז קירוצ סישדח רָאֹּפ ַא טימ

 יז טָאה .קרַאטש רעײז סעּפע !טעשטיווש'ס יװ ןעזרעד ענייא טָאה םיצולּפ ,ןפעש רעס

 טָאה עטייװצ יד "טעקסַאילּב'ס יװ קוק ַא רָאנ טיג ,עּבױט ,עּבױט, :עטייװצ יד ןפורעג

 ךיג סע לָאז יז ןעַײרש ןּבױהעגנָא טָאה יז ןוא ,זיא סָאד סָאװ ןענַאטשרַאפ ףּכיּת רעּבָא

 ,טכוזעגּפָא ןּבָאה ייז זיּב ןוא ,ןקעדוצוצ סָאװ טימ טַאהעג טשינ ץדַארג ןּבָאה יז .ןקעדרַאפ

 ,ןדנּוװשרַאפ דלָאג סָאד לַײװרעד זיא

 ('ה רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 25.127 'ג 'װגיא

38 

: 

 טכַאנַײּב דיי ַא ןסעזעג זיא (זַײרק רעקינָאס) עקסָאלָאװ עווערעט ןיא זַא ,טלייצרעד'מ
 רעּבָא טָאה'ר ,ןסיורד ןיא קסַאילּב ַא סעּפע רע טעזרעד טכַאנ רעד ןטימ ןיא .טנרעלעג ןוא
 ַא ןּבעגעג רעטַײװ טָאה ךָאגרעד .טנרעלעג רעטַײװ טָאה'ר ןוא טכַא ןייק ףיורעד טגיילעג טשינ
 טָאה'ר לַײװ ,זיא סָאד סָאװ ןעז ּבֹוטש ןופ ןפָאלעגסױרַא רע זיא .קסַאילּב ןרעקרַאטש
 טָאה ױזַא .ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ ןעקסַאילּב סָאד זיא לַײװרעד .רעַײּפ ַא זיא'ס זַא ,טניימעג
 ןוא גָאטַײּב טרָא םעד ףיוא ןעגנַאגעג זיא דיי רעד .טכענ רָאּפ ַא טרזחעגרעּביא סָאד ךיז
 קרַאטש רעייז םיא יז ןבָאה ,םינכש יד טלייצרעד טָאה רע זיּב ,ןעזעג טשינרָאג ץלַא טָאה
 לָאז ,רעַײפ ַאזַא ןעזרעד ךָאנ רע טעװ רעמָאט זַא ,ןטָארעג םיא ןּבָאה ייז ןוא טכַאלעגסיױא
 ,חרק יװ ךַײר ןַײז רע טעװ ,ןקעדרַאפ ףֹּכיּת סע רע

 ('װ רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 25,125 'ג 'װניא

 יי 5. יט -

 ,ךיז טכַײל'ס 1
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4 

 ז

 ליונק רעצנַאג ַא טלקיװעגריפַא ךיז טָאה םיצולּפ .טנרעלעג טכַאנַײּב טָאה דיי ַא
 ןּבױהעגנָא ןוא ןקָארשרעד רעייז ךיז טָאה דיי רעד .טעּב ןרעטנוא ןופ דלָאג סיוא לװנַאּב
 סע רע טָאה סנגרָאמוצ .ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ זיא ליונק רעד זיּב ,גנַאל ױזַא ןרעטיצ וצ
 םיא טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןוא טכַאלעגּפָא קרַאטש םיא ןופ יז ןּבָאה ,םינכש יד טלייצרעד
 ,תורצוא יד ןעוועג עקַאט ןענעז סָאד לַײװ ,ןקעדרַאפ וצ טפרַאדַאּב

 ('ה רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 25.128 'נ 'װניא

5. 

 .ח

 =נייא ,טסניד ַא קלָאפרָאּפ סָאד טָאה טַאהעג .קלָאפרָאּפ עכַײר ַא טּבעלעג טָאה לָאמַא

 ,ּבוטש ןיא ןײלַא טסניד יד ןזָאלעגרעּביא ןוא ןינמ ןיא תּבש קעװַא רָאּפ יד זיא לָאמ

 יד ,טײק ענעדלָאג ַא ןזיװַאּב טסניד רעד ךיז טָאה ,קעװַא ןענַײז םיּתּבלעּב יד ןעװ

 סָאװ ןוא ,סע טלקיװ ןוא סע טלקיװ יז ,ליונק ַא ףױא ןעלקיװ סע ןעמונעג טָאה טסניד

 טרעה עכלעװ ,טייק רענעדלָאג רעד ןופ ליונק רעד טרעװ רעסערג ץלַא ,טלקיװ יז רעמ

 ,ןינמ ןופ קירוצ ןעמוקעג קלָאפרָאּפ עגנוי סָאד זיא לַײװרעד .ןעיצ וצ ףיוא טינ רָאג ךיז

 ײז ןענַײז .טנפעעג טשינ יז טָאה רענייק רעּבָא ,ריט ןיא ןּפַאלק וצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה ייז

 טנפע רענייק -- טסיזמוא רעּבָא ,טסניד רעייז ןטליש ןעמונעג ןּבָאה ןוא סעּכ ןיא ןרָאװעג

 =עגפיוא ןּבָאה יז ןעוו ,ריט יד ןכערּבוצפיוא ןסָאלשַאּב יז ןּבָאה ףוס םוצ ,ריט יד טשינ

 טײק רענעדלָאג ַא טימ טסניד עטױט יד ליד ןפיוא ןעזרעד יז ןּבָאה כריט יד ןכָארּב

 ,לױנק ַא ןיא טלקיװעגמורַא

 ('ה רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 2.385 'נ 'װניא

6 

 .ט

 עטירד יד ןכַאמ געלפ'מ ,ןַײז הּכלמ הװלמ סטכַאנוצ:תּבש ןעמ געלפ סנטַײצרַאפ
 ןעװעג חמשמ ךיז טָאה'מ--,סעילּפָאטרַאק ,שטשרָאּב ַא ןכָאק ,םילָכַאמ ךס ַא טימ הדועס
 :תּבש ַא ןיא לָאמנײא .אּתבסמ עצנַאג ַא טכַאמעג טָאה'מ .םידיגנ ַײּב ויא רעגייטש רעד יװ
 "נַײרַא ֹוזַא זיא יז יװ .ןַײרַא רעמַאק ןיא ץלָאה ךָאנ טקישעג ןהנח ןעמ טָאה סטכַאנוצ
 ּפָאק ןרעּביא ּפָארַא עילעטס רעד ןופ שטשילּב ַא ריא טיג ,ןַײרַא רעמַאק ןיא ןעמוקעג
 ?עג טינ ךס ןייק טָאה יז .ןגָאװ ַא ןופ יװ ױזַא טייק ענעדליג ערעווש ַא ,טייק ענעדליג ַא
 דיילק'ס טלעטשעגפיוא טָאה יז ,ןַײרַא קילָאדָאּפ ןיא טייק יד ןעיצ וצ ןּבױהעגנָא ןוא טרעלק
 ,ןקלעמ ןייא ןיא ןטלַאהעג .ןקלָאמעג ןוא

 .עגוצ טָאה'מ ,ךיק יד ןגיילרעטנוא ףרַאד'מ ,ץלָאה ןפיוא טרַאװ ןעמ -- ּבוטש ןיא
 ןיא רָאט'מ לַײװ ,טינ טרעפטנעו רענייק -- "!הנח, :טפור'מ ,ָאטשינ זיא יז ןוא--טלעטש
 ריט יד ףיוא טכַאמ ןעמ ,ןַײרַא רעמַאק ןיא ןַײרַא טינ טייג ןעמ זיּב ,ןדערסיוא טינ ןטימ



 תויוסמפ 16

 טָאה יז ןוא טימ ןיא ּפָא סַײר ַא ןּבעגעג טײק יד טָאה--"הנח, :ףור ַא טיג ןעמ ןוא

 טָאה ןעמ סָאװ ,רצוא ןַא ןעוװעג זיא'ס ,ןדנּוװשרַאפ זיא יז ןוא ןרעטש ןיא ןוטעג גנילק ַא

 עכלעזַא בור'ס ,טינ ןיוש סנױזַא ךיז טפערט טנַײה .טכַאמעג הנותח רעדניק סדניק םיא טימ

 .סטכַאנוצ-תּבש רָאנ ןפערט ךיז ןגעלפ תוישעמ
 ('ה רעלָאֿפָאנרַאט ,ןַאשזרעּב )

 36:169 'נ 'װניא

67 
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 ןענַאטשעגפױא זיא דיי רעד ןעװ לָאמניא .דיי רעטלַא ןַא טּבעלעג טָאה ןטַײצרַאפ
 .עגוצ זיא דיי רעד .לרעַײּפ ַא ןװױא ןרעטנוא טנערּב'ס יװ ,ןעזרעד רע טָאה ,ףָאלש ןופ
 ןּבָאה יז .לרעַײפ ַא טנערּב'ס ַא ,טלייצרעד ריא טָאה ןוא ּבַײװ ןַײז טקעװעגפיוא ,ןעגנַאג
 ףָאטעג ףרָאװ ַא ןוא ךוש ַא ןעמונעג ײז ןּבָאה ,רצוא ןַא זיא'ס זַא ,ןענַאטשרַאפ עדייּב
 סנדי םעד .לריזח רעניילק ַא ןפָאלעגסױרַא זיא'ס ןוא ןשָאלרַאפ ךיז טָאה לרעַײּפ רעד
 טָאה'ס ןוא ,ןדנּוװשרַאפ זיא לריזח רעד ,לריזח ןפיוא ןעַײרש וצ ןּבױהעגנָא טָאה ּבַײװ
 =עג ןוא ןגיצעג ןּבָאה ּבַײװ רעד טימ דיי רעד .טיק ַא דרע רעד ןופ ןעיצ ךיז ןעמונעג
 ןענַײז יז זיּב ,ןגיוצעג גנַאל ױזַא ןּבָאה יז .קע ןַא ןָא זיא טייק יד ןוא--טייק יד ןגיוצ
 דרע רעד ןיא ,יַא; :ןָאטעג יירשעג ַא ּבַײװ יד טָאה ןַאד .קידנעיצ ןרָאװעג טרעטַאמרַאּפ
 .ןדנּוװשרַאפ ןצנַאגניא ןַאד זיא טייק יד "!טרָא ןַא טייק רעד רַאפ

 בר רעד .טלייצרעד ץלַא םיא ןּבָאה ןוא בר םוצ קעװַא ןענַײז קלָאפרָאּפ עטלַא סָאד
 יד ןעיצסױרַא טײהרעליטש ןטלָאװ יײז ןעו .רצוא ןַא ןעװעג זיא סָאד זַא ,טגָאזעג טָאה
 ןעוו ךָאנ ךיז טעװ רצוא רעד רָאנ ,דלָאג ךס ַא ןזיװַאּב ךיז טלָאװ ,ןגָאז טינרָאג ןוא טייק
 ,ןזװַאּב

 ('װ רענליװ ,ענישטשיוקרַאש)
 32.46 'ג 'װניא

8 

 ,אי

 ןוומ ןגרָאמירפ ןדעי טגעלפ יז .ךעלרעדניק טימ הנמלַא ןַא טּבעלעג טָאה לָאמַא

 יד ןעװ ,ןסילשרַאפ יײז ןוא ןסע ןזָאל רעדניק יד יז טגעלפ ןַאד ןוא ,ןטעּברַא ןײגקעװַא

 לָאמ רעדעי זַא ,ןלייצרעד רעדניק יד ריא ןגעלפ ,טעּברַא רעד ןופ ןעמוק טגעלפ רעטומ

 *גני רעד ,סהרש ףיױא טסע ןוא לּבלעק ַא סױרַא ןוויוא םעד ןשיװצ ןופ טפיול ןסע םַַײּב

 ,טעּברַא רעד וצ ןײגקעװַא טלָאװעג לָאמניײא טָאה רעטומ יד ןעװ .ןסע ,סרעטכָאט רעטס

 טָאה רעטומ יד .לּבלעק ןרַאפ ארומ ןּבָאה יײז :ןענייו וצ ןּבױהעגנָא רעדניק יד ןּבָאה

 ויא ,ןפלעה טשינרָאג טימ טנָאקעג טינ ייז טָאה ןוא טעּברַא רעד וצ ןייג טזומעג רעּבָא

 טָאה ןוא ,ןסעגעג ןּבָאה רעדניק יד תעשּב ,ןװיױא ןרעטניה ןופ סױרַא רעטַײװ לּבלעק יד

 טָאה ןוא טכַארּבעגּפיױא ןוא זייּב ןרָאװעג זיא עלהרש ,זַײּפש סהרש ןסע וצ ןּבױהעגנָא

 לּבלעק רעד זיא טונימ רעד ןיא ,ּפָאק ןרעּביא לפעל רעד טימ ןּבעגעג ּפַאלק ַא לּבלעק יד
 ?רַא רעד ןופ םײהַא ןעמוקעג זיא רעטומ יד זַא ,דלָאג עּפוק ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ

 ,רצוא ןַא ןעוועג זיאיס זַא ,ןענַאטשרַאפ יז טָאה ,טעּב

 (דנַאלטעל ,עניר) 2.396 'ב 'ווניא



 1671 תוווסמ

9. 

 .ּבי

 יו ,היח ַא סעּפע ןופ יירעשטיווק ַא טרעהרעד ךיז טָאה ןינמ ַא ןיא לָאמניײא

 ןינמ ןיא ןּבילּבעג זיא לָאמניײא טשרע .ןפיולעצ ךיז ללַא ןגעלפ ,ןּבײהנָא ךיז טגעלפ'ס

 רע טָאה ,סױרַא זיא קישועס ַא יװ ,טעז רע טשרע .ןעװעג טינ זיא רענייק ןעו ,דיי ַא

 קישועס רעד זיא .ףרָאוװ ַא טגנַאלרעד םיא ףיוא טָאה ןוא לוויטש ןטכער םעד ןָאטעגסיױא

 טָאה רע זַא .סענעשעק יד ןיא טגיילעג טָאה דיי רעד ןוא ,דלָאג ףיוא ןרָאװעג ןטָאשעצ

 :רע טגָאז ,דלָאג ּפָא טּבַײלּביס זַא ,ןסָארדרַאפ םיא טָאה ,ןעמענרַאפ טנָאקעג טינ רעמ

 זיא רע ןוא דלָאג יד ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ זיא ךַײלג .סעּכ ןופ "!ירַאיּב עיּבעשט טרָאשט

 .דרעירד ןיא ןעקנוזעגנַײא ךיוא

 ('װ רענליה ,ענישטשיוקרַאש)
 20.617 ינ 'װגיא

 ךעל עטערש

0: 

 .א

 ַײּב ןטלַאהפױא ךיז ןגעלפ ךַאלַאטערש בור'ס זַא ,טָאטש ןיא טנַאקַאּב ןדעי זיא'ס

 ,םירחוס-האובּת ,סערַאקעּב

 =עג טָאה הנמלא יד .עלַאטערש ַאוַא ןעװעג זיא הנמלַא ןַא סרעקעּב ַא רענייא ַײּב
 רעייא יד ןגײלנַײרַא לָאמ ןייא טגעלפ יז ּוװ רעסעפ יד ןוא ,ןוװיואקַאּב ןסיורג ַא טַאה

 ןַא ,וליפַא ןוא .ןעגנַאגעגסױא טשינ לָאמנייק זיא'ס ,לופ ןַײז רדסּכ ןגעלפ לעמ םעד טימ

 טָאה יז .לופ ןעװעג רעדיװ גָאט ןטייװצ םעד זיא ױזַא ,ָאנד םַײּב ןַײז ןיוש געלפ עס

 טָאה יז ,ןיטשריפ ַא יװ ךיז טּבעלעג ןוא ןטוג לֹּכ טימ ןגעמרַאפ סיורג ַא טַאהעג עקַאט

 ןסעגעג יז ןּבָאה ,ןטסעּב םוצ יװ ןעגנַאגעג טשינ ריא זיא'ס ןמז?לּכ .ןלעזעג רעּבָא טַאהעג

 ,עלַאטערש סָאד טעװַאיז ךיז טָאה עס זַא ,ךָאנרעד רעּבָא ,ןבעגעג יז טָאה ןעמ סָאװ

 טלעטשעגקעװַא יז ,םילכאמ ערעסעּב טכַארּבעג יײז טָאה ןעמ ןעװ ,לָאמ סעדעי יז ןּבָאה

 ,ךַאלכיקנַײפ ןּבעגעג ייז טָאה'מ .טשינ ײז טקעמש עס ,שטַײטס .זָאנ רעד טימ טיירדעג ןוא

 =נוא ךיז ןּבָאה יז ןוא--טַאהעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ עטסעּב'ס ,ענעטעמס ,סעקינערַאװ עטוג

 .ןּבעג יז לָאז יז סָאװ ןילַא טסּוװעג טשינ טָאה ןירעקעּב יד .טכַאלעג ןוא טעשטרָאװעגרעט

 טינ ןוא ןייטש טזָאלעג ןסע'ס יז ןּבָאה ,ןסע שיט םוצ טכַארּבעג ייז טָאה יז זַא ,לָאמנייא

 =רַאפ ,רעמ רעד זיא סָאװ ,שטַײטס, :ןפורעגנָא ןירעקעּב יד ייז וצ ךיז טָאה .ןסע טלָאװעג

 :רעקעּב יד יו ?ןסע טשינ טליװ ריא סָאװ ריא טנעז םיסחוימ ַארַאס ?טינ ריא טסע סָאװ

 :טרעפטנעעג סעצנָאװ יד רעטנוא לכיימש ַא טימ ייז ןּבָאה ,טרעהרעד סָאד ןבָאה ןלעזעג

 וטסיג זדנוא ןוא ,רשעתנ טסרעװ וד ןוא עלַאטערש ַא טסָאה וד זַא ,טינ ןעד ןסייוו רימ,

 .רעײא טימ ,לעמ טימ רעסעפ יד לופ ןעװעג טינ רעמ זיא'ס ,קע ןַא ןוא "ֵוָא סָאד טָא
 לָאז רעדעי זַא ,ךיה ןדער טינ ןיפרעד רָאט ןעמ לַײװ .ןוטעגּפָא ךיז טָאה עלַאטערש'ס
 ןדעי ןּבעג םעד זומ ןעמ .ּפָא סע ךיז טוט טינַא לַײװ ,דוסּב ןטלַאה סע זומ ןעמ .ןסיוו

 עכלעװ ,ךַאז יד ךיז טניפעג'ס ּוװ ,טרָא םעד ַײּב ןטײרגנָא ףרַאד'מ .ןסע ירפ ץנַאג גָאט

 ןיא .טינ רעמ סע טמוק טינַא ,ןקֹוקרעטנוא טשינ ,ןײגקעװַא ןוא ,ןָא טליפ עלַאטערש סָאד



 תורוס מ 168

 טימ :סעּברערּפ יד ןָא ןליפ יז .טנַײה וליפַא ךָאנ ךַאלַאטערש ךיז ןעניפעג רעזַײה ךס ַא
 ,האובּת

 ('ח רעילָאּפָאנרַאמ ,ןַאשזרעּב)
 36,173 'נ 'װניא

1! 

,3 

 רענעי ןיא .םָארק=לעמ ַא ןטלַאהעג טָאה רע היד ,קינשטומ ַא ןעוועג זיא עדייז ןַײמ
 ַא טימ רעדָא ּפָאט ןפױא ןטסעמ קר ,ןפיקרַאפ םַײּב לעמ יד ןגעװ טינ ןעמ געלפ טַײצ
 10 --8 ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,(ןפורעג סָאד ןעמ טָאה עקטרעװשט ַא) לטסעמ םענרעצליה
 לרופ ַא לימ ןיא תופּתושּב טפיױקעג ןעמַאוװצ סעקינשטומ עכעלטע ןּבָאה לָאמניײא .ּפעט
 קלח ןייז טָאה רעדעי ןוא קלח ַא ףיא קעז עכעלטע וצ טליײטעצ ריא טימ ךיז ןּבָאה ,לעמ
 ַא ןיא ןטָאשעגנַײרַא לעמ ןַײז טָאה עדיײז רעד .ּבלעװעג ןיא ךיז וצ טריפעגרעּביא לעמ
 רע .טפיוקרַאפ ןטרָאד ןופ ןוא (ךעלטערּב טימ םורַא ןוא םורַא טיױּברַאפ ,לקניוו ַא) קיסַאז
 ןופ ךיז טזָאל סע רעּבָא ,לעמ ךעלטסעמ 20--15 ךעלגעט טפיוקרַאפ ,טקנעש ןוא טקנעש
 לעמ יד רע טפערט ,ּבלעװעג ןיא ןגרָאמירפ ןדעי טמוק רע זַא .סיוא טינ לעמ יד קיסַאז
 רעּבָא ,קרַאטש ךיז טרעדנּוװ רע .טרענימעג טינ טרעוו'ס ,ןטכענ יװ סָאמ רעּבלעזרעד ןיא
 טָאה ױזַא .םעד ןופ טינ רענײק סייוװ ּבַײװ ןַײז ןוא םיא ץוח ןוא ,דוסּב סָאד טלַאה רע
 גנַאל יװ זיּב סיײװ טָאג ןוא ;טַײצ-םירוּפ זיּב רעטניװ ןצנַאג םעד ןגיוצעג ךַאז יד ךיז
 טיג ,הנכש ַא ןַײרַא לָאמנייא טמוק--ןטש=השעמ רעּבָא זיא ,טרעיודעג ןעוועג ױזַא טלָאװ'ס
 קלח רעַײא ןופ ריא טָאה ךָאנ !ןרעװ סָאד לָאז ופ, :גָאז ַא טיג ןוא קיסַאז ןיא ןַײרַא קוק ַא
 :רַאפ, ,עדייז רעד טגָאז ,"ונ, "!טינ רכז ןייק ריא ןופ גנַאל ןיוש ּבָאה ךיא ןלעמ ענעשטער
 ןעמוקעג !ןעמונעגוצ טנַאה רעד טימ יװ ,תמא ןַא ןוא ?ןטלָאשרַאפ זדנוא טסָאה וד ,ןלַאפ
 .קידנעטש יװ ןפָארטעג טינ לופ קיסַאז םעד ןיוש רע טָאה ,ּבלעװעג ןיא ירפ ןגרָאמ ףיוא
 ,ןּבילּבעג קידיײל ןצנַאגניא זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא ,ןרָאװעג רעקיצניװ ץלַא זיא'ס

 ('ה רענילָאװ ,ערטסָא)
 5,063 'נ וװניא

2. 

 .ג

 טכַאנ עדעי םיא טָאה סָאװ ,עלעטערש ַא טעזדַאנַאז לָאמַא ךיז טָאה רעקעּב ַא וצ
 טשינרָאג םעד ןיפ טָאה רע ןוא ,לעמ ךעלקעז ייװצ סעצײלּפ יד ףיוא ןגָארט וצ טכַארּבעג
 רעד ןופ סײרַא טפױל עלעטערש סָאד זַא ,רעקעּב רעד טעזרעד לָאמנייא ףיוא ,טסּוװעג
 רעקעּב רעד טָאה .עלעטנעמ טלַא ןַא טגָארט ןוא ךעלעזייה ענעסירעצ עטסָארּפ ןיא ּבוטש

 נא ןוא עלעטנעמ טױר ַײנ ַא ןעיינפיוא טזָאלעג םעד טָאה ןוא ףיורעד תונמחר ןעמוקַאּב
 יו זיא עלעטערש סָאד ,ןעניפעג לָאז עלעטערש סָאד זַא ,טרָא ןַא ױזַא ףיוא טגיילעגרעד

 עלעטנעמ עטיור סָאד ןָאטעגנָא ךיז טָאה'ס ,לעמ ךעלקעז ייווצ טימ טכַאנַײּב ןעמוקעג רעד
 סע סָאװרַאפ ,טסּוװעג טשינ ןוא טרעדנּוװעג ךיז טָאה רעקעּב רעד .ןעמוקעג טשינ רעמ ןוא--

 ,רעלכַײּפש -- עּברערפ }'
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 ,טגָאזעג טָאה עלעטערש סָאד זַא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה רעטעּפש רעּבָא .רעמ טשינ טמוק
 טלָאװ ,לעמ סָאד יװ ױזַא ,עלעטנעמ סַײװ ַא ןכַאמ ןעװעג םעד רעקעּב רעד ןעװ זַא
 ,ןעמוקעג ךיוא טכַאנ ערעדנַא יד סע

 ('ח רעלָאּפָאנ רַאט ,לָאדָאכוס)
 47.335 'נ 'װניא

3: 

 .ד

 ךיוא רע טָאה הסנרּפ ןייק ,רעכַאװש ַא ןעוועג זיא רע .רעקעּב ַא ןעוועג זיא לָאמַא

 טָאה יּבר רעד .הסנרּפ ןַײז ןגעוו ןגָאלקרַאפ ךיז ןיּבר םוצ ןרָאפעג רע זיא .טַאהעג טשינ

 =ישטשָאר ןוא לעמ טפיוק ,םיײהַא טרָאפ, :טגָאזעג ױזַא םיא וצ טָאה ןוא טרעהעגסיוא םיא

 ריא טעוװו ,ירפרעדניא ןייטשפיוא טעװ ריא זַא ןוא ,טכַאנרעּביא רעּביא סָאד טזָאל ,טענ

 םיא טָאה יּבר רעד סָאװ סָאד ןוטעג ,ןרָאפעג םיײהַא זיא דיי רעד ."טיירג ץלַא ןּבָאה ןייש

 רָאג ןקַאּבעגּפָא ,טיירג ץלַא ןפָארטעג ןיוש רע טָאה ירפרעדניא ןענַאטשעגפיוא ןוא ,ןסייהעג

 רַאפ טעּברַא סע רעוװ ןגַײצרעּביא טלָאװעג ךיז טָאה רעּבָא רעקעּב רעד .קיטכערּפ ןוא ןייש

 טָאה ,לשטנעמ טעקַאנ ַא ןעזרעד ןוא טכַאנ עצנַאג ַא ןזעװעג ךַאװ לָאמנײא רע זיא ,םיא

 סָאד ,רידנומ ַא טכַאנ עטייווצ יד םיא רַאפ טיײרגעגנָא ןוא טַאהעג תונמחר םיא ףיוא רע

 .ןעמוקעגקירוצ טינ רעמ ןוא--רידנומ םעד ןעמונעגוצ טָאה לשטנעמ עטעקַאנ

 ('ח רעגרעּבמעל ,קסיצשָאמ)
 48.652 'נ 'װניא

4 

 .ה

 טָאה'ס ױזַא יו .עלַאטערש ַא ןגעװ השעמ ַא טלייצרעד ודנוא ַײּב טָאה'מ ,קנעדעגיכ

 טיורּב ףיוא טענישטשָארעג טכַאנ עדעי יװ טָאה רעקעּב ַא .רשוע ןַא רַאפ םענייא טכַאמעג

 ,ןפָאלש טגיילעג לַײװרעד ךיז רע טָאה ,ןריויפיוא טפרַאדַאּב סָאה'ס זיּב ןוא .סעלצערּפ טימ

 רע טָאה ,טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה'ר יװ .ירפרעדניא זיּב ןפָאלשרַאפ עקַאט רע זיא לַײװרעד

 רע טע' ּוװ !טייקינײלק ןייק ךָאד 'יא'ס ,ןּבָאה וצ קזיה ליפ ױזַא :ןקָארשרעד רעייז ךיז

 טרעדנּוװרַאפ יװ .ּבוטש-קַאּב ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא רעּבָא זיא'ר ;ןקַאּב רעטַײװ ףיוא ןעמענ

 ןוא ,ןקַאּבעגנָא ןענעז לצערּפ יד טימ טיורּב'ס יַא ,ןעזרעד טָאה'ר ןעוו ,ןרָאװעג רע זיא

 ויא ןסעגעגפיוא סע טָאה'ס רעװ ןוא ,סקעּבעג'ס טּפַאכעצ ןּבָאה םינוק יד !ןקַאּבעג ןייש רָאג

 ןוא טװּורּפעג טָאה'ר ןוא ךיז ַײּב ןרָאװעג סיורג ךיוא זיא ןילַא רעקעּב רעד .ןרָאװעג ךַײר

 .ןקַאּבעגנָא ןעװעג רעטַײװ'ס ןוא .ןטכענ יו גייט סָאד ירפרעדניא ףיוא טזָאלעגרעּביא

 ,תורצוא סחרוק טגָאמרַאפ ןוא ןרָאװעג ךַײר זיא רעקעּב רעד .לָאמ עכעלטע ןעװעג זיא ױזַא

 ךָאללסילש ןכרוד ןקוקנַײרַא ןוא ןטלַאהַאּב ךיז רימָאל ,ישעּפ, :ּבַײװ םוצ רע טגָאז לָאמַא

 טקוק ףלעװצ רעגײז טכַאנַײּב .הווה:ךּכ .'זדנוא רַאפ ַײרטעג ױזַא טעּברַא'ס רעוו ,ןעז

 ?נעליצ ַא טימ לשטַײד םערָא ןיילק ַא ןַײרַא טמוק'ס יװ ,ןעעזרעד ןוא ןַײרַא קלָאפרָאּפיס

 *רַא ןוא לּברַא יד טעסַאקרַאפ ,קָאר ן' סיוא וט ַא ךיז טיג ,ןסירעגנָא ,ןסילשעגגָא ,לרעד

 =רָאּפ סָאד .ןדנּוװשרַאפ טרעװ ןוא--ןָא קירוצ ךיז רע טוט טעּברַא רעד ךָאנ דלַאּב .טעּב

 .ןסילשעגנָא ןוא ןסירעגנָא ױזַא טייג'ר ,שטַײטס :ץרַאה'ס ןוטעג ייוו רעייז טָאה קלָאפ
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 טיירגעגנָא םיא רע טָאה טכַאנַײּב ,גוצנַא ןַא טפיוקעג רעקעּב רעד ן'טָאה גָאט ןטייווצ ןפיוא

 ןוא ,טניל גייט'ס--םמוּתשנ רע טרעוװ ,רעקעּב רעד ןַײרַא טייג גָאט ןטייווצ ןפיוא ,הנּתמ ַא

 עלַאטערש סָאד ויא סלָאמעד ןופ ,סע טגיל ױזַא ,גוצנַאס טגײלעגרעדינַא טָאה'ר יװ ױזַא

 .ןעמוקעג טשינ רעמ

 ('ה רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 24.263 'נ 'װניא

5 

 .ו

 =עג ךַײר ןופרעד זיא רע ןוא ,ךעלעטערש טעזדַאנַאז לָאמַא ךיז ןּבָאה רעטסוש ַא וצ

 טָאה רע זַא ,ןרָאװעג טמערָארַאפ קרַאטש ױזַא לָאמַא זיא רעטסוש רעד :ױזַא יװ טָא .ןרָאװ

 ,רעדעל יד ןטינשעגוצ רע טָאה לָאמניײא .ךיש רָאּפ ןייא ףיוא רעדעל יװ רעמ טַאהעג טשינ

 5ָעג ךיז רע טָאה ,ןפלעה םיא טעװ טָאג זַא ,ןוחטּב ןַײז טימ ןוא שיט ןפיוא טײרגעגנָא

 טניױטשרע יװ .טעּברַא רעד וצ ןעמענ ךיז ירפרעדניא דלַאּב טנכערעג ןוא ןפָאלש טגייל

 ,שיט ןפיוא ןייטש ךיש עקיטרַאפ ירפרעדניא ןעזרעד טָאה רע ןעװ ,ןּבילּבעג רעּבָא רע זיא

 ךיש יד .ןייש ךעלטנייװעגרעסיוא ןענעז יז זַא ,ןעזעג ןוא טעּברַא יד טכַארטַאּב טָאה רע

 רָאּפ ייווצ ףיוא ןפיוק טנָאקעג טָאה רע זַא ,טלעג ליפױזַא ןעמונעג ןוא טפיוקרַאפ רע טָאה

 ,ךיש עקיטרַאפ טַאהעג רעדיװ ןגרָאמ ןטייווצ ןפיוא רע טָאה רעדעל רעד ןופ .רעדעל ךיש

 טָאה ,רעדעל יד ןטינשעגוצ ,רָאּפ ריפ ףיוא רעדעל ןעמוקַאּב רע טָאה עּבלעז יד רַאפ ןוא

 ןעז וצ טרָא ןַא ףיוא ןטלַאהַאּב ךיז ןוא ןפָאלש וצ טשינ טכַאנ יד ןסָאלשַאּב ּבַײװ ןטימ רע

 =וק סע יװ ,ןעועג שינעטלעהַאּב רעד ןופ יז ןּבָאה טכַאנ רעד ןטימ ןיא .סָאד טוט'ס רעוו
 רעדעי ןכַאמ ךיז ןצעז ןוא ךעלעשטנעמ ענעסירעגּפָא רעּבָא ,עניילק ,ענייש ריפ ןַײרַא ןעמ

 טשינ טָאה רעטסוש רעד זַא ,טעּברַאעג ךיג ױזַא רעּבָא סע ןּבָאה ייז .ךיש רֶאּפ ַא רענייא

 ךיש יד יײז ןּבָאה ,טעּברַא רעייז טכַאמעג .גנורעדנּוװרַאפ ןופ ןסַײרקעװַא ןגיוא יד טנעקעג

 ּבַײװ סרעטסוש םעד טָאה ירפרעדניא ,ןפָאלטנַא ןײלַא ןוא שיט ןפיוא טלעטשעגרעדינַא

 ןפױל יז .ןעקנַאדַאּב ךיז רימ ןזומ ,טכַאמעג ךַײר זדנוא ןּבָאה ךעלעשטנעמ יד, :טגָאועג

 טײרגעגנָא ןּבָאה יז זַא "ץכעוטעגנָא ןכַאמ יײז רימ ןלעװ ,טלַאק ןַײז ייז זומ ,טעקַאנ םורַא

 ךעלעשטנעמ יד יװ ןעז וצ ןטלַאהַאּב רעדיװ ּבַײװ ןוא ןַאמ ךיז ןּבָאה ,ץכעוטעגנָא סָאד

 יז ןּבָאה--רעדיײלק ,רעדעל טָאטשנַא ןפָארטעג ןּבָאה ךעלעשטנעמ יד זַא .ףיוא ךיז ןריפ

 ןוא רעדיײילק יד ןוטעגנָא ךיז ייז ןופ רענייא טָאה דלַאּב רעּבָא ,טרעדנּוװרַאפ קרַאטש ךיז

 :קידנעגניז טנעה יד טימ ןעשטשעלּפ וצ ןּביױהעגנָא

 !טַײל ענייש ןייק זדנוא ןופ זיא רשפא

 "טַײצ עקַאט ןיוש זיא ַײרעטסוש ןפרַאװקעװַא

 ןוא שיט ףיוא ןצנַאט וצ ןּבױהעגנָא עלַא דלַאּב יז ןּבָאה רעטרעװ יד טימ ןוא

 רעּבָא ,ןזיװַאּב טשינ רעמ ךיז יײז ןּבָאה סלָאמַאד טניז .סױרַא סַאג רעד ףיוא זיּב קנעּב

 טױט ןיא זיּב ןעועג טוג םיא ןיא'ס ןוא ,ןעגנַאגעג טוג רעטַײװ זיא רעטסוש םעד

 .ןַײרַא

 ('װ רעילָאּפָאנרַאט ,לָאדָאכוס)
 46.694 'נ 'װניא
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 יז

 ענױזַא ןלייצרעד טגעלפ ץּבַאּב ןַײמ, :טלייצרעד ,רעדניּבנַײא ןַא ,לשעה:עיש 'ר
 טָאה יז .טגָאזעג טשינ טנגיל ןייק לָאמ:יײק טָאה--ןגָאז ןַײא ךיא זומ--יז רעּבָא ,תוישעמ

 טכירק'ס יװ ,טעּב ןיא ןגעלעג זיא'ז ןעװ ,ןעזעג יז טָאה לָאמניײא זַא ,טלייצרעד לָאמַא
 ןוא טעּב ןיא ןגעלעג טלָאמעד זיא דניק ריא .עלעטערש ןיילק ַא טעּב ןרעטנוא ןופ ריּפַא
 :רעד ךָאנרעד ןוא טגיוועג לסיּב ַא ןוא דניק םוצ ןפָאלעגוצ זיא עלעשטנעמ סָאד ,טנייװעג

 :עגוצ זיא ךָאנרעד .ןענייו וצ טרעהעגפיוא טָאה דניק סָאד ןוא ,עלעשטעּפ ַא םעד טגנַאל
 :עגנָא ךיז טָאה ןוא הקשמ לסיּב ַא טַאהעג טָאהיז ּוװ קנַאש םוצ 'עלעשטנעמ סָאד ןּפָאל
 רעמ טפרַאדַאּב טשינ ןיוש טָאה'ז !ןיוש ,ןֿפָאלטנַא טעּב ןרעטנוא קירוצ ןוא--לסיּב ַא ןעקנורט
 ויא דימּת ןוא שַאלפ ןייא ןופ ןסיג ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאהיז ןרָאװ ,הקשמ םוש ןייק ןפיוק
 .ילופ ױזַא ןעוועג

 ('ה רעילָאּפָאנרַאט ,,לָאדָאכוס)
 47.337 'נ 'װניא

 ךיז טָאה ,ןעװעג סָאד זיא םיבוט:םימי ךָאנ ,טַײצ:ןעיסָא ,סטכַאנוצ:תּבש לָאמנייא
 :3ּפ םַײּב ןײלַא ענייא ױזַא ךיז יז טייטש .ץלַאמש ןעלגערּפ טלעטשעג ץעּבָאּב-רעטלע ןַײמ
 ןופ יװ ,יז טעז גנולצולּפ ,ליטש ,ַאש זיא םורַא ןוא םורַא ,ץלַאמש סָאד טלגערּפ ,קָאלעק
 ןוא עלעטנעה עקנינײלק ַא סױרַא רעצעמע טקעטש טייטש יז ּוװ ןעמיוק םעד רעטנוא
 ?רעד קרַאטש ךיז טָאה יז שטָאכ .ריא ַײּב ןטעּב סעּפע טלָאװ רע ךַײלג ,גנַאל ױזַא טלַאה
 עלעװירג ַא טגנַאלרעד עלעטנעה םעד טָאה ןוא ןרָאלרַאפ טינ ךיז יז טָאה ךָאד ,ןקָארש
 ןטלגערּפעג טימ עריא םילּכ יד ןסיגנָא ןּבױהעגנָא יז טָאה עקַאט דלַאּב .ץלַאמש םעד ןופ
 רעדייא ןוא ,לגירק ַא ןיא ,ּפָאט ַא ןיא ןַאּפ יד טקידיײלעגסױא לָאמ סעדעי טָאה יז .ץלַאמש
 עלַא ןליפנָא ןיא ןיא ןטלַאהעג יז טָאה ױזַא ,ןרָאװעג לופ רעדיװ ןַאפ יד זיא ןעװ סָאװ
 :עג ץלַא ןיוש ןענעז ,לסעפ ַא ּוװ ,רעמע ןַא ּוװ .ץלַאמש ןטלגערּפעג טימ ּבוטש ןופ םילּכ
 ךיז טּפַאכ טכַאנ רעּבלַאה ךָאנ ףלעװצ םורַא ,לַאװק ַא ןופ יװ טייג'ס ןוא--טלופרעּביא ןעוו
 ץלַא ךָאנ טײטש עּבָאּב יד ןוא ,ךָאנ ךיז טכַײל ךיק ןיא :קוק ַא טיג ןוא עדייז רעד ףיוא
 וטסָאה ךָאנ ,סָאװ, :סעּכ טימ יירשעג ַא טיג ןוא טעּב ןופ ּפָארַא טפיול רע .קָאלעקעּפ םַײּב
 ,"ונ, "!גָאט דלַאּב ןיוש ךָאד זיא'ס ?רועיש רעד זיא גנַאל יװ זיּב ;ץלַאמש ןטימ ןוט וצ
 עלעטערש ַא ,ּבוטש ןיא זדנוא ַײּב טַאהעג רימ ןּבָאה הכרּב יד !ןלַאפרַאפ ןיוש, ,יז טגָאז
 ,"ןּבירטרַאפ סָאד טסָאה וד ןוא ,ןעועג סָאד זיא
 ('ר רענילָאװ ,ערטסָא) 5:064 '1 'װניא

8: 

 ,ט

 ײסיוא ןוא ךיק רעד ַײּב ןענַאטשעג חסּפ רַאפ לָאמַא זיאיז זַא ,טלייצרעד עּבָאּב ןַײמ

 .עלעטנעה ןיילק ַא סױרַא טקעטש ןעמיוק םענופ יװ יז טעזרעד גנולצולּפ ,ץלַאמש טזָאלעג
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 =וצ זיא עלעטנעה סָאד ןוא ,ןווירג רָאּפ ַא סעד טגײלעגנַײרַא ןוא עּבָאּב יד ןעגנַאגעג- זיא

 טימ ּפָאט רעד ןייגוצרעּביא ןּביױהעגנָא טָאה גנולצולּפ רעּבָא ,ןַײרַא ןעמיוק ןיא ןַײרַא קיר

 ארומ יז טָאה ןגעװטסעדנופ .לופ ןעװעג זיא רעמ טּפעשעגּפָא טָאהיז ליפיוו ןוא ,ץלַאמש

 .ןגױצעגסױרַא הריד רעד ןופ דלַאּב ךיז טָאה ןוא ןעניוװ וצ טרָאד טַאהעג

 ('ח רעילָאּפָאנרַאט ,לָארָאכוס)
 41:337 'ג 'וניא

9 

 יג

 .סטעפ קידחסּפ טזָאלעגסױא טָאה ןוא ךיק רעד ַײּב ןענַאטשעג לָאמַא זיא לּבַײװ ַא
 ךיז טָאה ,ןעמיוק ןופ ךיז טיצ עכלעװ ,עּפאק ןיא ךיק רעד רעּביא יװ טקרעמַאּב יז טָאה
 ,ןווירג עכעלטע לפעל ַא ףיוא ןעמונעג יז טָאה ,ןעזרעד סע טָאה יז זַא ,עלעסיפ ַא ןויװַאּב
 =עגסיוא טשינ םעד ןופ םענייק ןוא--עלעסיפ ןפיוא ייז טגײלעגפױרַא ןוא ייז טליקעגסיוא
 ױזַא--סעפעג ןייק טעיַאטסעג טשינ ריא טָאה ,ץלַאמש יד ןעַײזּפָא םַײּב ,רעטעּפש .טגָאז
 ,טַאהעג יז טָאה ליפ

 ('װ רעגרעּבמעל ,קסיצשָאמ)
 43 651 'ג 'װניא

0 

 ,א"י

 טלעג םעד ןופ ןוא ,שיניר קיצכעז עטלײצעגנָא ןטלַאהַאּב טַאהעג טָאה עיש ןַײמ,
 ןענעכערכָאנ געלפ'כ ןוא ,שינײר ןעצ ,שינײר ףעניפ ןעמענסױרַא לָאמעלַא רע טגעלפ
 --קוק ַא רעטעּפש ּביג ןוא שינייר קיצנָאװצ סױרַא םענ'כ ,לָאמנײא ,ןּבילּבעג זיא'ס ליפיוו
 ,ןעיש ןַײמ וצ ךיא גָאז !ָאד ערָאפ זיא'ס ,רעהַא לייצ ,ןיהַא לייצ !ָאד ייא טלעג עצנַאג'ס
 ךיא ּבָאה ,ונ, !עּבלעז סָאד רעדיװ ,לָאמ עטייװצ'ס .ןעװעג העוט יאדװַא ךיז טָאה'ר זַא
 רשפא רעדָא ,רעסעּב לייצ .ןעוועג העוט לָאמַא ךָאנ ךיד טסָאה וד :ןעיש ןַײמ וצ טגָאזעג
 -- ."עגושמ טסיּב וד, ,רע טגָאז ,'ײג, -- .'טגײלעגנַײרַא טסָאה וד ליפיוו טינ וטסקנעדעג
 זדנוא ?ריא טניימ סָאװ "!ןעמונעגסױרַא ּבָאה'כ ליפיוו סייוו'כ,--י?וטסדער סָאװ ,עיש רעּבָא,
 הכרּב יד עקַאט ןַײרַא זיא'ס זַא ,ןעזעג רימ'ָאה זדנוא ןוא טקוקעגמוא טשרע ךיז רימיָאה
 ּבָאה'כ .טכער טָאה עיש ןַײמ זַא ,טגָאזעג טשרע ךיא ּבָאה לָאמצנעד ןוא ,ןַײרַא טלעג ןיא
 ּבוטש ןיא הסניּפ ןַײרַא טמוק ,ליװ רע זַא ןוא ,ןטשרעּביױא םענופ סנ ַא זיא'ס זַא ,ןעזעג
 ,טייהרעטכירעגמוא ןַײרַא

 טכַאלש רעד רַאפ ןוא ?רעמ ריא טפרַאד סָאװ ,סטַאש ...ןפערט ךיז געלפיס ,ָאי ,ָאי,
 ?ןיע ןייק רימ ַײּב זיא "קינזַארּפ, זַא ,ךָאד טסיײװ ריא ?ןעװעג טשינ ױזַא רימ ַײּב ןעד זיא
 =עג ךיוא ןפנָארּב םשה-ךורּב ןוא ריּב ךעלסעפ עכעלטע קעװַא טייג'ס ןוא ,ץכעזייל ַא ערה
 ,טלעג טימ ןרָאװעג לופ עלעטסעקשיט'ס זיא םיצולּפ זַא ,ןעזעג רָאג ךיא ּבָאה לָאמַא .גונ
 .גָאט ןצנַאג ַא ןעמ טּפַאצ סַאּפ ןייא ןוא ,ןצנַאג ןיא ךָאנ טייטש ןפנָארּב ןטימ ריּביס ןוא
 ,ןצנַאג ןיא סיוא טפױקרַאפ'מ זַא ,ךיא סייוװ דימּת ?ןַײז ןעק סָאװ, :ןעיש ןַײמ ךיא גערפ
 טקוקעגנָא ךימ טָאה עיש ןַײמ ;גָאט עצנַאג ַא לסעפ עּבלעז'ס ךָאנ וטסּפַאצ טרעטציא ןוא
 ךעלסַאנ זיא'ס ,טלעג ָאד זיא ,בוח ַא ןעמונעגּפָא ּבָאה'כ ?ןעד ךיד גערפ'כ ,יסָאװ, :זײּב
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 ,רָאװעג רעוו'כ ןוא לטסעקשיט םוציוצ ךיא יג ,רעטעּפש רעּבָא ,'קיניײװ ןעמ טזייל ,ןסיורד ןיא
 זיאיס זַא ,ךיא עז--לסעפ ןטימ סערט ַא ּביג ןוא ריּב רַאפ טזיילעג רָאנ זיא טלעג סָאד זַא
 נָא טשינ וטסָאה גָאט ןצנַאג ַא זַא ,ןתמא רעד ןיא עקַאט  :ןעיש וצ ךיא גָאז ,ָאד ךָאנ
 לסיּב ַא ןּפַאצנָא רימ ליװ ןוא וצ לָאמַאכָאנ ייג'כ ןוא .ןיינ זַא ,רע טגָאז י!רעמ ןּביױהעג
 ןוא ןפורנָא ךימ ןעװעג שינ לָאז'כ ,סייוװ'כ !קידיײל ןיוש זיא'ס ,שירט ,שירט ,שירט--ריּב
 ונוּבר ,ןרָאװעג טגָאזעג טנַײה ףיוא יאוולה--סייוויכ--זדנוא ןעמ טלָאװ ,ןכַאמ קידנסיװ שינ
 *!םלוע לש

 ('ה רעילָאּפָאנרַאט ,,לָארָאכיס)
 49.984 'נ '!ווניא

 םידש .ח

 ּבוטש ןיא םידש 1

 .א

 ַײּב ןרעה ןעמ טגעלפ טכַאנ עלַא .קירוצ ןרָאי ךס ַא טימ טריסַאּפ טָאה השעמ יד
 סָאד ןענַײז רעמָאט ,טַאהעג ארומ ןּבָאה עלַא .סנדָאל יד ןיא קידנּפַאלק ּבוטש ןיא זדנוא
 עטלּפָאד טּפַאלקעגסױא טָאה'מ .ןפלעה טנעקעג טשינ רָאג ךיז טָאה'מ רעּבָא ,עטוג:טשינ
 ןפױלסױרַא טגעלפ'מ ,ןפלָאהעג טינ טָאה'ס רעּבָא -- טגָאזעג םיליהּת טכַאנ עלַא ,תוזוזמ
 קירוצ ןַײרַא רָאנ טגעלפימ יװ ,ןפַאכ טשינ םענייק רעּבָא -- טּפַאלק סע רעװ ןָאט קוק ַא
 ,ןרעהפיוא ןּפַאלק רעד טגעלפ ןגרָאמירפ וצ ,ןּביײהנָא רעדיװ ןּפַאלק רעד ךיז טגעלפ ,ּבוטש ןיא
 םורַא לָאז'מ זַא ,טהצעעג לטעטש רעזדנוא ןופ בר רעד טָאה לָאמנייא זיּב .טכַאנ עלַא ױזַא
 רעדָא ,םידש -- יז ןענַײז ןעמעװ ןופ םינמיס יד ןעז ןטעװ ,דמַאז ןטישסיוא ּבוטש
 טכַאנ עצנַאג יד .ןָאטעג ױזַא טָאה'מ .סיעכהל וצ ןדיי יד ןָאטּפָא ןגעלפ עכלעוו ,םיצקש
 ךיז טָאה ,הלילה:תוצחּב ןעמוקעג זיא'ס יװ רעּבָא ,טגָאזעג םיליהּת ןדיי ןינמ ַא ןּבָאה
 :ניא ןגרָאמ ףױא סױרַא זיא ןעמ .,לָאמעלַא יװ רעקרַאטש ךָאנ ןוא ןּפַאלק רעד טרעהרעד
 טסלָאמעד ןופ .טירט עשרעניה ןופ םינמס דמַאז יד ןיא ןעועג ןעמ טָאה ,ןעז ירפרעד
 ארומ ַא זיא'ס ןוא עטוג:טינ ןַײא ךיז ןעניפעג ּבוטש ןיא ָאד זַא ,טּבײלגעגנַײַא ךיז ן'טָאה
 ךָאנ זיּב רָאי ןעצ עצנַאג טּבעלעג טינ ןעמ טָאה ּבוטש ןיא זדנוא ַײּב ,עקַאט ןוא ,ןּבעל וצ
 ,המחלמ רעד

 (דנַאלטעל ,,ףָאהנװיל)
 : 37.569 'ג 'ווניא

2 

.3 

 טכַאנ רעד ןטימ ןיא ןרָאװעג קנַארק ךעלרעפעג לדיימ ַא זױה ַא ןיא זיא לָאמניײא
 רופ ַא ןעגנודעג ,רעטסעװש ייוװצ קעװא ןענַײז .רָאטקָאד ןכָאנ ןרָאפ טזומעג טָאה'מ ןוא
 רעד וצ ןרָאפעג ןענַײז רעטסעװש יד ןוא רָאטקָאד רעד ןעװ .רָאטקָאד ןכָאנ ןרָאפעג ןוא
 ינכַאל ןוא טנעה יד טימ טשטַאּפעג ,לדימ ַא ,דש ַא ןפָאלעגסױרַא זיא ,לדיימ רעקנַארק
 ,ןפָאלטנַא קיד

 ('ה רענליװ ,ײעטסָאּפ)
 פו 887 ') 'מגיא
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 ןוא טכַאנ רעד ןטימ ןיא ףָאלש ןופ ןענָאטשעגפיױא עלעדיימ עניילק ַא זיא לָאמנײא
 לדײמ ַא ,דש ַא עּפָאס רעד רעטניה ןופ ןפָאלעגסױרַא זיא .ןענייוו וצ ןּבױהעגנָא טָאה
 ,עקליײשטַאפ רעד טימ ץימש ַא ןּבעגעג עלעדיימ רעד טָאה ןוא ,רָאה ענעסקַאלּפ טימ

 ('ח רענליוו ,װעטסָאּפ)
 51.886 '1 'װגיא

 געוו ןפיוא םידש .4

 יא

 רָאי ַא טימ ,לדײמ ַא ןעועג זיא יז ןעװ זַא ,טליײצרעד רימ טָאה ץעּבָאּב ןַײמ
 ןעװעג זיא הנותח יד ןוא ,רעטכָאט ַא טכַאמעג הנותח רעטסעװש ריא טָאה ,קירוצ 65-0
 ןענעז םע .הנותח רעד ףיוא ןרָאפעגטימ טעכיוא זיא יז .ףרָאד ַא ןיא ענערָאפעגסױרַא ןַא
 ײז ןעװ .רופ ַא ףיא טימ רעד ןיא הלּכ יד ןוא ,ןעיורפ ףניפ טימ רענעמ טכצ זיּב ןרָאפעג
 ןעמונעג הלּכ יד טָאה-- וצ טכַאנרַאפ ןעװעג זיא סע--טָאטש ןרעטנוא ןעוועג ןיוש ןענעז
 ןגָאװ ןפיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה יז .רעקיטש ריא ןופ טסַײר ןעמ זַא ,ןענייוו ןוא ןעַײרש
 :עג ךיז ןּבָאה ןדיי יד .ןפלָאהעג טינ טָאה סע רָאנ ןשטנעמ יד ןשיװצ ךיז טעילוטעג ןוא
 ײז .ןעװעג רשּכ ןענעז עלַא רעּבָא ,לוסּפ טשינ ןענעז יז יצ ,תיציצ יד ןקוקַאּב ןעמונ
 ײז רעּבָא ,טײקניירמוא ןייק טינ ןּבָאה יז יצ ,סענעשעק יד ןיא ןּפַאט ןעמונעג ךיז ןּבָאה
 ײז יצ ןוא רעכיטרַאּפ ןעיג םישנ יד יצ ,טגערפעג ךיז ןּבָאה יז .ןענופעג טשינרָאג ןּבָאה
 טַײצ רעצנַאג רעד ףױא ןוא .ןעגנַאגעג ײז ןענעז ץלַא סָאד רָאנ -- ךעלדנעּבנקָאז ןעײג
 ריא ךיז ןּבָאה ײז .ןעניפעג טנעקעג טשינ טרָא ןייק ןוא טניײװעג ץלַא הלּכ יד טָאה
 טָאה ,שעװ עַײנ ןָאטעגרעּביא ךיז טָאה יז יצ ןוא דָאּב ןיא ןעוװעג זיא יז יצ ,טגערפעג
 ןּבױהעגנָא ןּבָאה יז ןיא ןקָארשרעד קרַאטש ןרָאװעג ןענעז ןדיי יד .ָאי זַא ,טגָאזעג יז
 רעכעה ןוא רעקרַאטש רָאנ ,טנײװעג עלַא ןּבָאה יז .ןפלעה יז לָאז רע זַא ,טָאג ןטעּב
 רע טָאה .דרָאּב רעסַײװ ַא טימ דיי רעטלַא ןַא ןרָאפעג זיא ןטרָאד .טניײװעג הלּכ יד טָאה
 רעד רַאפ יװ ןָאטעגנָא ץלַא טייג הלּכ יד יצ ,ןקוקַאּב ןעמונעג ןוא ןלעטשּפָא ןסייהעג ךיז
 רעד ןְקוקַאֹּב ךעלדיימ יד ןסיהעג רע טָאה ,קיטכיר זַא ,ןעזעג טָאה'מ ןעוו ןוא ,הּפוח
 יד .טכירעגנַײא טולּב טימ ןעװעג סע זיא ,טקוקַאּב סע טָאה'מ ןעװ ןוא .דמעה סהלּכ
 .קעװַא ןוא ןטינשעגּפָא ,טולּב טימ ןעװעג זיא סָאװ ,דמעה לקיטש סָאד ןּבָאה ןדיי
 טונימ רָאּפ ַא ןגָאװ רעּביא ןטלַאהעג ךיז טָאה טנװַײל לקיטש עטקיטולּברַאפ סָאד ,ןפרָאװעג
 ןוא ,ןענייװ וצ ט'ועהעגפיוא טָאה הלּכ יד ןוא ,ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ סע זיא ךָאנרעד ןוא
 ,הנותח רעד וצ ןרָאפעג ןענעז ייז

 ('װ רעקָאטסילַאיּב ,ןַאשזור)
 14.198 'נ יגיא

 .ב

 טלעװרַאפ םיא ךיז טָאה גנולצולּפ ,ףרָאד ןיא ןעגנַאגעג רעיוּפ ַא זיא לָאמניײא



 175 תורוסֿפמ

 ;טעּב רעכײװ ַא ןיא ץַאלַאּפ ַא ןיא טגיל רע זַא ,טכודעגסיוא םיא ךיז טָאה'ס .ןפָאלש
 ,גָאטימ ַא םיא רַאּפ ןטיירג ןוא םורַא ןפיול ןטסניד ,ןוװױא ןפיוא ןגיל סעשטּפַאל ענַײז
 ענַײז ןוא עטָאלּב ַא ןיא טגיל רע זַא ,ןעזרעד רע טָאה ,ןענַאטשעגפױא זיא רע ןעװ
 ןּבָאה סָאד זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,םיױּב ןקִיַײּברעד ַא ןופ גַײװצ ַא ףיוא ןענעז סעשטּפַאל
 ,םידש יד ןָאטעגּפָא םיא

 ('װ רענליװ ,װעטסָאּפ)
 51.881 'נ 'װניא

 ,ג

 .דלַאװ ַא ךרוד ןרָאפעג זיא דיי ַא .ץסוועטיל:ץינעמַאק ןייק געו ןפיוא סע זיא ןעשעג
 ךיז ;ּפעצ עגנַאל טימ ,ןקַאּב עטיור טימ יורפ עקנַאלש ַא ,עכיוה ַא טנגעגַאּב םיא טָאה
 ןעמונעג טָאה דיי רעד ,ןרָאפ טזָאלעג טשינ םיא ןוא דרעפ ןופ םיוצ םַײּב טלעטשעגקעוװַא
 ןופ ןרָאפעגסױרַא זיא רע ןעװ ,ןרָאװעג םלענ יז זיא טסלָאמַאד ,שטַײּב ןטימ ןעשטשָאװכ
 תיציצ יד ןעמונעג רע טָאה ןַאד ,ןגָאװ ןפיוא ןטניה ףױרַא יז זיא ,דלעפ ןטימ ןיא ,דלַאװ
 .ןדנּוװשרַאפ יז זיא -- עמש:תאירק טנעיילעג ןוא טנעה יד ןיא

 ('ח רעיסעלָאּפ ,עקָאסיװ)
 32.628 'ג 'וװניא
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 ק

 .לּבַײװ ַא טנגעגַאּב םיא טָאה געװ ןפיוא .ןיּבר םוצ דיסח ַא ןעגנַאגעג זיא לָאמַא
 הנותח ריא טימ זומ רע זַא ,טגָאזעג םיא וצ ןוא ןעגנַאגעגוצ םיא וצ זיא לּבַײװ סָאד
 טָאה'ר לַײװ ,ןּבָאה הנותח טשינ ריא טימ ןעק'ר זַא ,טגָאזעג ריא טָאה דיי רעד .ןּבָאה
 טימ טעװ'ר דלַאּביװ זַא ,טרעפטנעעג םיא רעּבָא טָאה יז .רעדניק טימ ּבַײװ ַא םייהרעדניא
 וצ ריא ַײּב ןּבױהעגנָא ךיז טָאה דיי רעד .ןענעגרה םיא יֹז טעװ ,ןּבָאה הנותח טשינ ריא
 וצ טַײצ ַא ןּבעג םיא יז וָאל ןוא ,הבושּת ַא ןגָאוסױרַא ךיג ױזַא טשינ ןעק'ר זַא ,ןטעּב
 רָאי ןכָאנ ןוא ,ךיז ןרעלקַאּב וצ טַײצ רָאי ַא ןּבעגעג םיא טָאה לּבַײװ סָאד .ךיז ןרעלקַאּב
 םוצ ןעמוקעג זיא דיי רעד .ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ זיא ןוא -- ןּבָאה הנותח ריא טימ רע זומ
 ,געװ ןפיוא ןפָארטעג םיא ךיז טָאה'ס סָאװ ,הׂשעמ עצנַאג יד םיא טלייצרעד ןוא ןיּבר
 רע .ןפלעה טעװ טָאג ,ןּבָאה ארומ ןייק טשינרָאג לָאז רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה יּבר רעד
 די רעד ןוא--,רָאי סָאד סיוא ךיז טזָאל'ס רעדייא גָאט ַא םיא וצ ןעמוק ןסייהעג ןיטָאה
 ןרָאפעג םייהַא זיא

 םוצ ןעמוקעג דיסח רעד זיא ,רָאי סָאד טזָאלעגסױא ךיז טָאה'ס רעדייא גָאט סקעז ַא
 .ןָא ןּבױא טצעזעג יּבר רעד ן'טָאה ,ןַײרַא ּבוטש ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא רע ןעװ ,ןיּבר
 ײז ןלָאז ,ןעז טרעדניצַא ןלעװ יז סָאװ זַא ,םידיסח יד וצ טגָאזעג יּבר רעד טאה ךָאנרעד
 ַא ןַײרַא םוק ַא ןּבעגעג זיא ,טגָאזעג סָאד טָאה יּבר רעד יװ ױזַא ,ןּבָאה ארומ ןייק טשינ
 רעד ןוא ,ּבוטש ןיא רעטצניפ ןרָאװעג זיא ,ןיּבר םוצ ןעמוקעגנַײרַא זיא'ס יװ ױזַא .לּבַײװ
 טָאה יּבר רעד .רעירפ יװ ױזַא ןרָאװעג קיטכיל קירוצ זיא דלַאּב .טכַארטרַאפ ךיז טָאה יצר
 ןּביױא טציז סָאװ ,ןַאמ ריא ליװ יז זַא ,טגָאזעג יז טָאה ,ליװ יז סָאװ לבַײװ סָאד טגערפעג
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 ריא טימ טשינ ןעק רע זַא ,טרעפטנעעג ריא טָאה יּבר רעד .ריא רעהעג רע לַײװ ,ןָא
 =ײררַאפ ךיז טָאה יּבר רעד .רעדניק טימ ּבַײװ ַא םייה רעד ןיא טָאה'ר לַײװ ,ןּבָאה הנותח
 ןעװ ,ןּבָאה הנותח םיא טימ וטסנעק טלָאמעד, :ױזַא ריא וצ טגָאזעג ןוא עקַײפ יד טרעכ
 ,טרעכיירעגסיוא טשינ זיא עקַײפ עקיזָאד יד ןמזילּכ ןוא .עקַײפ יד ןרעכיירסיוא לעװ'כ
 ןדנוװשרַאפ ףֹּכיִּת יז זיא ,טגָאזעג סָאד טָאה'ר ןעו .'םיא ףיוא טשינ הטילש ןייק וטסָאה
 רעד רעדיײא .רעדניק ןוא ּבַײװ ןַײז וצ ןרָאפעג םײהַא ךיז זיא דיסח רעד ןוא ,ןרָאװעג
 ןרעכײרסױא טשינ רענייק לָאז עקַײּפ יד זַא ,טגָאזעגנָא רע טָאה ,ןרָאװעג רטפנ זיא יּבר
 זיא עקַײּפ יד זַא ,דיסח םעד ןופ טױט ןכָאנ וליפַא לַײװ ,ןטלַאהַאּב רדסּכ יז לָאז'8 ןוא
 לָאז יז ,דיסח םעד ןופ המשנ יד ןעיצוצּפָארַא הטילש ַא דש רעד טָאה ,טרעכיירעגסיוא
 ןטלַאהַאּב טלָאמעד טניז .ןּבָאה הנותח דש םעד טימ ןזומ ןוא שטנעמ ַא ןיא ןרעװ לגלוגמ
 ,רוד וצ רוד ןופ עקַײפ יד ךעלקינייא סניּבר םעד

 ('װ רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 25 118 'ג 'װניא

8 

 ט ה

 ַא טימ ,'ןינמ?ןסיורג, ןופ רענײא ףרָאד ןופ ןעגנַאגעג זיא טכַאנַײּב הּבר-אנעשוה
 ןָאטעגנָא דש ַא טנגעגַאּב רע טָאה ,ןַײרא טָאטש ןיא םיליהּת ןגָאז ,טנַאה רעד ןיא אנעשוה
 סָאװ ,םיא טגערפ ןוא ּפָא םיא יז טלעטש .טנַאה רעד ףױא דניק ַא טימ יורפ ַא יװ ױזַא
 ַא זיא'ס--רע ."למיזעּב ַא זיא'ס, ,יז טגָאז ,"ןיינ, .'אנעשוה ַא,--!טנַאה רעד ןיא טגָארט רע
 זַא ןגָאז ךיױא לָאז רע ,טלָאװעג טָאה יז .לָאמ עכעלטע יװַא .למיזעּב ַא--יז ,אנעשוה
 רעּביא הטילש יד ןּבָאה טעװ יז ןוא השודק יד ןרעװנָא אנעשוה יד טעװ ,למיזעּב ַא זיא'ס
 ןופ זיא ,םינּפ ןרעּביא אנעשוה רעד טימ ּפַאלק ַא טגנַאלרעד ריא טָאה רע ןענַאװ זיּב .םיא
 ןלַאפעגּפָארַא זיא טנַאה רעד ףיוא ןטלַאהעג טָאה יז סָאװ ,דניק סָאד .ןרָאװעג טינרָאג ריא
 וצ ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןוא ןַײרַא טָאטש ןיא דניק סָאד ןעמונעג טָאה רע ,דרע רעד ףיוא
 ןיא :קוק ַא ןּבעגעג טָאה'מ .'דניק רעַײא ךַײא טַאנ, :טגָאזעג ריא טָאה ןוא ןירָאטעּפמיק ַא
 ,דניק ַא יװ ױזַא יורטש ןופ טלקיװעגנַײא ןגעלעג זיא טעּב

 ('ח רענילּבול ,ויושעּבורה)
 1.697 'ג 'װניא

9, 

 ר

 טוג רעײז ןעװעג םיא זיא געװ יד ,.קרַאמרָאי ַא ןופ ןרָאפעג בצק ַא זיא לָאמניײא
 ןעניפעג געװ ןפיוא ָאד זַא ,סיװעג סייוו רע רעּבָא ,לזַײה ַא רע טעזרעד םיצולּפ ,טנַאקַאּב

 ןעײג ןטרָאד זַא ,טעז רע ןוא ,לרעַײּפ ַא סױרַא טנַײש לזַײה ןופ .רעזַײה ןייק טינ ךיז

 ןיא ןַײרַא זיא רע ,רוציקּב .ןקָארשרעד קרַאטש ךיז טָאה רע .ןשטנעמ ןופ סנטָאש םורַא
 רעדיװ טעז רע ןוא ,ּבוטש ןופ סױרַא זיא רע .ןענופעג טינ םענייק טָאה רע רעּבָא ,ּבוטש

 טָאה רע .,עטוג:טשינ ןליּפש ָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,םורַא ןּבעװש סנטָאש עּבלעז יד

 ןעמונעגּפָא םיא טָאה'ס רעּבָא ,הטילּפ ןכַאמ טלָאװעג ןוא טנַאה ןיא שטַײּב םעד ןעמונעג
 רע טָאה סוחוּכ טטצעל יד פימ טרירעג טינ טרָא ןופ ךיז טָאה דרעפ רעד ןוא ,טנַאה יד
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 ערעדנַא יד ןרָאװעג קרַאטש םיא זיא דלַאּב ,ךיז םורַא שטַײּב ןטימ ןענעכָאפ ןעמונעג
 דרעפ רעד ךיז טָאה טירט עכעלטע ןעגנַאגעגּפָא ,ןיײג ןעמונעג טָאה דרעפ רעד ןוא טנַאה
 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה דרעפ רעד סָאװרַאפ ןעז ןגָאװ ןופ ּפָארַא זיא בצק רעד ,טלעטשעגּפָא
 נַאג יד ןענַאטשרַאפ טָאה רע ,רוציקּב .רעסַאװ טימ לופ ןּבָארג ןסיורג ַא ןעזרעד טָאה רע
 ןעמונעגסױרַא טָאה רע .םיא טימ ךיז ןליּפש עטוג:טינ יד זַא--זיא ָאד סָאװ ,השעמ עצ
 ןּבָארג רעד ,השעמה רוציקּב .ילארשי:עמש, ןעַײרש ןעמונעג ןוא ןיליפּת ענַײז ןגָאװ ןופ
 ,םיהַא םולשּב ןעמוקעג זיא רע ןוא ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ זיא

 (דנַאלטעל ' ,ףָאהנװיל)
 37.570 יג 'װניא

0 

 .ז

 רַאפ יװ ,טָא -- רעסַאװ לסיּב ַא ןעװעג ןיוש זיא עניווד רעד ףיױא .ןטילש ַא טימ עניוװד
 ,סעקשטַײד ייווצ ןעייטש ןטילש ןַײז ףיױא יװ ,טעזרעד רע ןוא םוא ךיז טרעק רע ,גנילירפ
 ןּבָאה סעקשטַײד יד .ןשטַײד עקיטכיר שממ--ןרעדעפ טיה יד ןיא ןוא טיה טימ ןָאטעגנָא
 :עמש, טגָאזעג ךיז ןיא ןוא ןקָארשרעד ךיז קרַאטש טָאה "עלעקמַאּב, .ןעירשעג ןוא טכַאלעג

 ןטילש ןופ ּפָארַא סעקשטַײד יד ןענַײז ,ךַײט גערּב םוצ ןרָאפעגוצ זיא רע ןעוו ,ילארשי
 יד יװ ,ןעזעג ןײלַא טָאה "גיצ יד עלעקמַאּב, ןוא .רעסַאװ ןיא ןעגנורּפשעגנַײרַא ךַײלג ןוא
 יד טימ טשטַאּפעג ןוא רעסַאװ ןיא טכַאנ רעד ןטימ ןיא טקנוטעג ךיז ןּבָאה סעקשטַײד

 ןעװעג ןענַײז סעקשטַײד יד וַא ,טסּוװעג רע טָאה גערּב ןפיוא ןעװעג זיא רע ןעװ .טנעה
 ,עטוג:טינ

 רעד רעּביא טכַאנַײּב ףלעװצ רעגייז ַא ןרָאפעג לָאמנייא ןזיא 'גיצ יד עלעקמַאּב

 (דנַאלטעל ,ףָאהגװיל)
 36.060 'נ 'וניא

91 

 יה

 רעייז ןעװעג זיא ףרָאד רעד .ןַײרַא ףרָאד ַא ןיא ןרָאפעג קינטַאמש ַא זיא לָאמניײא
 דרעפ םעד טריפ רעצעמע יװ ,ןעזעג רע טָאה ,רעטצניפ טוג ןרָאװעג זיא'ס ןעװ .טַײװ
 ןוא ןכַאמ טנעקעג טשינרָאג טָאה רע .געװ ןופ ּפָארַא םיא טריפ ןעמ ןוא ,םַאצ םעד ַײּב
 םיא טמענ'מ יװ ,טליפ רע ןוא ןגיוא יד ןיא קיטכיל םיא טרעוװ גנולצולּפ ,ןגיוושעג טָאה
 ,ּפָא רימ טזָאל, :ײז ַײּב ךיז טעּב רע .גנַאל רעייז םיא טימ טצנַאט ןעמ ,ןגָאװ ןופ ּפָארַא
 :רעד ןטימ ןיא .ןַײא טינ ךיז ןרעה ןוא ןצנַאט יז רעּבָא .'טינ חוּכ ןייק ןיוש ּבָאה ךיא
 רע ןעװ .םלענ ןרעװ יז ןוא ,ןגָאװ ןיא ןַײרַא ףרָאװ ַא םיא טוט ןעמ ,ףַײּפ ַא ךיז טרעה
 ןיא ךיז טניפעג רע ןוא גָאט ןיש זיא סע זַא ,ןעזעג רע טָאה ,ןגױא יד טנפעעג טָאה
 ןיא געװ םעד ןכוז ןעמונעג ןוא טכַאוטעג טשינ גנַאל טָאה רע .,דלַאװ ןסױרג ַא
 ,ןַײרַא ףרָאד

 ('װ רעיסעלָאּפ ,עקָאסיװ)
 32.622 'ג יוװניא

12) 
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2, 

 .ט

 ןעװ .רופ ַא ףיוא ןרָאפעג זיא יז .קָאטסילַאיּב ןיא ןטסערט ןופ ןרָאפעג זיא ענייא
 רעד טָאה ,געװ ןטימ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,גרַאּב ןפיוא ןרָאפּפױרַא טפרַאדַאּב ןּבָאה ייז
 טָאה .תיּבה:לעּב ַא ןָא דרעפ טעשַאּפעג ךיז ןּבָאה לָאט ןיא ,ףױרַא טנעקעג טינ דרעפ
 עג ןענַײז יז .ןגָאװ ןיא דרעפ יד ןופ םענייא טנַאּפשעגנַײא ןוא ןעמונעג ןַאמרופ רעד
 ןופ טַײװ טינ ןיוש ןענַײז יז זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ,טכַאנ עצנַאג ַא ןרָאפעג ןוא ןרָאפ
 ײז ןּבָאה ,ןגָאט ןּבױהעגנָא טָאה'ס ןוא טכַאנ עצנַאג א ןרָאפעגּפָא ןענַײז יז זַא ,קָאטסילַאיּב
 .ָאטינ ןענַײז דרעפ יד ןוא ,גרַאּב ןּבעל טרָא ןּבלעז ןפיוא ךיז ןעניפעג יז זַא ,ןעזרעד טשרע

 (קָאטסילַאיּב)
 22,101 יג 'װניא

3, 

 ר

 ,קסלעיּב ןיק ןטַאט םוצ תּבש ףיוא ןרָאפעג רעמוטש רעקָאטסילַאיּב ַא זיא לָאמַא
 טנעקעג טינ ךיז טָאה רע .קָאטסילַאיּב ןײק ןרעקמוא טזומעג ךיז רע טָאה טכַאנוצ-תּבש
 ,ףרָאד ַא ןעגנַאגעגַײּברַאפ רע זיא געוו ןפיוא .סופוצ ןזָאל טזומעג ךיז טָאה ןוא רופ ןייק ןפַאש
 יו רע טליפרעד ,ןעגנַאגעגַײּברַאפ זיא רע יװ ױזַא .עקליגָאמ ַא ןעועג זיא טַײז ַא ןָא
 רע -- םוא ךיז טקוק רע .ּפָאק ןופ טַײז ןייא ןיא ּפַאלק ַא ןטניה ןופ םיא טיג ץעמע
 ּפַאלק ַא רעדיװ םיא ןעמ טגנַאלרעד םורַא טונימ ַא ןיא .רעטַײװ טייג רע ,טינ םענייק טעז
 טײג רע .טינ םענייק רעטַײװ טעז רע -- םוא ךיז טקוק רע .ּפָאק טַײז רעטייווצ רעד ןיא
 :רעד רעמ ךָאנ ךיז טָאה רע .,ָאטלַאּפ ןרַאפ ּפעלש ַא םיא ןעמ טיג גנולצולּפ ,רעטַײװ
 ןדיר .רעניה םיא םורַא םורַא ןעײג סע ,טעז רע .עלעּבעװש ַא ןדנוצעגנָא ןוא ןקָארש
 רע טָאה ,ןוה ַא ןּפַאכ טלָאװעג טָאה רע .טינ יאדװַא ןעלרש ןוא ,טנָאקעג טינ רע טָאה
 רע טָאה קערש סורג ןופ ,ןרָאװעג םלענ ןענַײז רעניה יד ןוא שַא ןפיוה ַא ןוטעג ּפַאכ ַא
 =עג םיא ןענ טָאה ,זיא סָאד סָאװ טגערפעג ףרָאד ןיא טָאה רע ןעװ ,ןפיול ןּבױהעגנָא
 ,םילָאװַײט ןענַײז סָאד זַא ,טרעפטנע

 (קָאטסילאיּב)
 22,099 'ג 'וװניא

4 

 .אי

 ײרד ןטעּבעג ןוא סנילַײרפ עטצוּפעגסיוא ַײרד ןַײרַא עקרעדעּב ַא ַײּב ןענַײז לָאמנייא
 יז טָאה ,ןרעמיצ:ענַאװ יד ןופ ןײגסױרַא ןיא ןטלַאהעג טָאה עקרעדעב יד תעשּב .סענַאװ
 ךיז טָאה עקרעדעּב יד .רעדיײלק ערעייז ףיוא רעסַאװ יד ןסיג סנילַײרפ יד יװ ,טקרעמַאּב
 ַאּב ןילַײרפ רעדעי טָאה קידנעײגסױרַא .ארומ טַאהעג יז טָאה ןעַײרש רעּבָא ,ןקָארשרעד
 יד יװ רָאנ .טלעג יד טימ טיירפרעד רעייז ךיז טָאה עקרעדעּב יד ,לּבור ַײרד וצ טלָאצ
 ירַאפ עקרעדעּב יד טָאה טלָאמעד ,ןליוק ןרָאװעג טלעג יד ןופ זיא ,סױרַא ןענַײז סנילַײרּפ
 ,עטוג:טינ ַײרד ןעוועג ןענַײז סָאד זַא ,ןענַאטש

 (עטיל ,לװֿפש)
 48.353 *נ יווניא
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 ןשטנעמ ןּפעלשרַאפ סָאװ ,םידש 5

 .א

 ןייטש ןּבילּבעג רע זיא ןײלַא .ןַײרַא דָאּב ןיא ּבַײװ יד טריפעגרעטנוא טָאה ןַאמ ַא
 זיא רע זַא ,טרעלק יז .ָאטשינ ןיוש זיא רע--דָאּב ןופ סױרַא טייג ּבַײװ יד .סַאג ןפיוא
 רע--ייװצ ,גָאט ַא טרַאװ יז .ָאטשינ זיא רע -- ּבוטש ןיא ןייג וצ טמוק יז .ּבוטש ןיא קעװַא
 =ץג ןיא ּבַײװ יד .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיא רע--ןכָאװ ,געט קעװַא זיא ױזַא .ָאטשינ ץלַא זיא
 ,ןדירי ףױא ןרָאפ ןגעלפ עכלעװ ,ןשטנעמ .ןּבָאה הנותח טשינ רָאט ,הנוגע ןַא ןּבילּב
 .לקנַאי ןסייהעג טָאה רע--ןַאמ ריא טעז ןעמ זַא ,ןגָאז ןגעלפ

 --גנולצולּפ ,טרָאפ ןוא טרָאפ רע .דירי ַא ףיוא םייח דיי ַא ןרָאפעג זיא לָאמניײא
 ןּבעל טײטש לקנַאי זַא ,טעזרעד םייח .ןרָאפ טשינ רעטַײװ ןעק ,ןייטש טּבַײלּב דרעפ רעד
 טענַאװ ןופ ,ןעלקנַאי טגערפ םייח .ןיג טשינ םיא טזָאל ,םיוצ םַײּב םיא טלַאה ,דרעפ
 ,טכענ ןוא געט עצנַאג טציז יז ?דניק ןוא ּבַײװ ןַײז וצ טשינ רע טמוק סָאװרַאפ ןרע טמוק
 סָאװ השעמ עצנַאג יד טליײיצרעד לקנַאי !טשינגרָאג טרַא םיא ןוא ,םיא ךָאנ טגָאלק ,טגייוו
 ,ןרָאװעג לװַײט ַא זיא רע לַײװ ,טשינ ןיוש רע ןעק ןעמוק םיהַא זַא ,ןעשעג זיא םיא טימ
 וצ ןעמוק יז ןעק ,לװַײט ַא ןרעװ ליװ ּבַײװ יד ּבױא רָאנ .רעדניק עשלווַײט ןיוש טָאה
 זַא ,טגָאז לקנַאי ,ןרָאפ ןזָאל לַײװרעד םיא לָאז רע זַא ,ןעלקנַאי ַײּב ךיז טעּב םייח .םיא
 טגָאז רע ןוא .ןרָאפ ןענעק טעװ רע ןוא ןרעװ ןדנּוװשרַאפ רע טעװ ,גָאט ןרעװ טעװ'ס
 ןשטנעמ ןעצ טימ ךָאנ ןוא בר ןטימ ןעמוק יז ןעק ,ןטג ךיז ליװ ּבַײװ ןַײז ּביוא זַא ,ןָא םיא
 ,טג ַא ןּבעג טעװ רע ןוא ,דָאּב ןיא

 .רעטַײװ ןרָאפ ןיוש ןעק רע ,טשינ םענייק ןיוש טעז םייח .גָאט ןרָאװעג זיא'ס
 ,םיא טימ געװ ןפיוא ןעשעג זיא סָאװ השעמ עצנַאג יד טלייצרעד ,טָאטש ןיא רע טמוק
 !ַאד ןיוש ןענַײז רימ ,לקנַאי, :טנָאזעג טָאה בר רעד .דָאּב ןיא קעװַא עלַא ייז ןענַײז ךַײלג
 רעד .טשינ םיא ןעמ טָאה ןעועג רָאנ .ָאד ןיוש ךיוא זיא רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה לקנַאי
 ּביג ,לקנַאיי :טגָאזעג טָאה ןוא ,טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ ,קוסּפ םעד טגָאזעגּפָא טָאה בר
 :סױרַא טָאה לקנַאי ןוא הוקמ ןופ רעסַאװ סָאד ףיוא ןפע ןַא ןָאטעג ךיז טָאה'ס י!טג םעד
 ןיוש טָאה ענַײז ּבַײװ יד ,םײהַא ןעגנַאגעג עלַא ײז ןענַײז טלָאמעד .טג םעד ןפרָאװעג
 .ןּבָאה הנותח טנעקעג

 ןּבָאה ,ּבַײװ ןַײז ףיוא טרַאװעג ןוא דָאּב ןּבעל ןייטש ןּבילּבעג זיא לקנַאי תעשּב
 ,ןעמונעגוצ םידש םיא

 ('ח רעיסעלָאּפ ,עקָאסיװ)
 32 635 'ג 'װניא
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 יד ןכַאמרַאפ טכַאנ ערעטצניפ ַא ןיא ןעגנַאגעגסױרַא לָאמַא זיא ענעדיי עטלַא ןַא
 ןרַאפ ןעמונעגנָא ריא טָאה ,לרעַײּפ רעטלַא ןַא ןעגנַאגעגוצ ריא וצ זיא לָאמַאטימ .סנדָאל
 ַא הלפיּת רעד םורַא ריא טימ טיירדעג ךיז ןוא הֶלִפיִּת ןּבעל טריפעגקעװַא ריא ןוא טנַאה
 רָאנ .ןּבילּבעג זיא יז ּוװ טסּוװעג טינ טַײצ עצנַאג יד ןעמ טָאה ּבוטש ןיא ,טכַאנ עצנַאג
 ןיא עטרימשעגסיוא ןַא ּבוטש ןּבעל קידנעייטש ןענופעג ענעדיי יד ןעמ טָאה ירפרעדניא
 .רעטוג:טינ ַא ןעוועג זיא לרעַײּפ רעד זַא ,טסּוװעג ןּבָאה עלַא .עשזַאס
 (רנַאלטעל ,ףָשהנתיל) 18.060 'ו 'סניא
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 יג

 ןּבעל טצנַאט'מ ,השמ 'ר טרעה גנולצולּפ .טכַאנַײּב ייוצ רעגייז א ןעוועג זיא'ס

 גנולצולּפ ,םינוּתחּת יד ןיא סַאג ןפיוא סױרַא רע טייג ,רעמוז ןעוועג זיאיס ,רעטצנעפ ןַײז

 ױזַא .טשינ רע ןעק ןעַײרש .םיא טימ טילפ ןעמ זַא ,טליפ רע .םענ ַא םיא ןעמ טיג

 טּבַײלּב רע ןוא ,יירק ַא ןָאה ַא טיג גנולצולּפ ,טכַאנ עצנַאג ַא טרעטַאמעג םיא ןעמ טָאה

 =רעדנָא ,העש ַא ןעװעג זיא סָאד ,ךַײט=לימ טַײז ןרעדנַא ןפיױא עקנָאל רעד ףיוא ןייטש

 ןעַײרש ןּבױהעגנָא רע טָאה ,ןשטנעמ ןשימייה ַא ןעזרעד טָאה רע .ןרעװו קיטכיל רַאפ ןּבלַאה

 םיא טָאה רענעי ,טָאטש ןיא ןײגוצרעּבירַא ןכַאז ענַײז ןעגנערּב םיא לָאז רע ,ןטעּב ןוא

 'ׂ ,םײהַא קעװַא זיא רע ןוא ןכַאז יד טכַארּבעג
 ,יירק ַא רעירפ לסיּב ַא טיג ןָאה רעד ןעװ ןוא, :טלייצרעד עּבָאּב ןַײמ רימ טָאה ױװַא

 'ךַײט ןטימ ןיא טזָאלעגּפָא םיא ייז ןטלָאװ

 ('ח רעיסעלָאּפ ,עקָאסיװ)
 32.624 'ג 'װניא

8 

 1 ײ

 ןעגנַאגעג ויא יז תַעּב ,עקידעגָארט ַא לּבַײװ ַא טּפעלשרַאפ םידש ןּבָאה לָאמַא

 קירּב ַא רעטנוא ןענופעג יז ןעמ טָאה גָאט ןטייווצ ןּפױא ,לֿפעט א טטכַאנוצ:תּבש ןסיגסיוא

 ,טסּוװעג טשינרָאג ןופ טָאה לּבַײװ סָאד ,דניק םענעמונעגנָא ןטימ
 ('ח רענרעּבמעל ,קינָאס)

 24261 'ג 'וװניא

9 

 1 ּה

 ריא ןּבָאה .ןירָאטעּפמיק רעד וצ ןעגנַאגעג עקרעשוקַא ןַא זיא סטכַאנוצ:גָאטַײרּפ
 ןענַײז סָאד .ןלָאט ןוא גרעּב רעּביא ןגָארט ןעמונעג דרעּב ןוא תואּפ עגנַאל טימ ןדיי עטלַא
 זַא ,טרעפטנעעג ריא יז ןּבָאה ,ריא ןגָארט יז ןיהּוװ טגערפעג טָאה יז ,םילָאװַײט ןעוועג
 ,גנַאל ױזַא ןגָארטעג ריא ןּבָאה יז .דניק ַא ןּבָאה ףרַאד סָאװ ,יורפ ַא וצ ריא טריפ'מ
 ןגעלעג זיא טרָאד .םילָאװַײט טניֹוװעג ןּבָאה'ס ּוװ לּביטש ַא ןיא ןעמוקעגנָא ןענַײז יז זיּב
 וצ ןעמונעג ךיז טָאה עקרעשוקַא יד .דניק ַא ןּבָאה טפרַאדעג ןוא ןירָאטעּפמיק ַא לװַײט ַא
 ףיא דניק ַא טימ לװַײט ַא ךָאנ ןעמוקעגנַײרַא זיא טַײצ רעּבלעז רעד ןיא ,טעּברַא ריא
 סָאד ײז ןּבָאה ךָאנרעד ןוא ,ןגױזעגנָא דניק עדמערפ סָאד טָאה ןירָאטעּפמיק יד ,טנעה יד
 טָאה עקרעשוקַא יד .טױטעג סָאד ןוא שיט ןיא לָאמ ַײרד לּפעק ןטימ טקַאהעגנָא דניק
 ןיא טקעטשעגנַײרַא יז טָאה ,רעכיז ףיוא ןסיװ וצ ידּכ ןוא דניק עטיוטעג סָאד טנעקרעד
 =וקַא יד .קעװַא זיא דניק ןטימ לװַײט רעד ,ןמיס ַא רַאפ עלעקליּפש ַא דניק ןופ לּפעק
 טמוק ריא סָאװ ,טגערפעג םילָאװַײט יד ריא ןּבָאה ,טעּברַא ריא ןָאטעגּפָא טָאה עקרעש
 ,טלָאװעג טשינ טָאה יז רעּבָא .ןעקנירט ,ןסע ןּבעג טלָאװעג ריא טָאה ןעמ ןוא ,ןיול ןרַאפ
 א ןרעװ ךיוא ןעק ןעמ -- ןסע טשינ ןעמ רָאט םילָאװַײט ַײּב זַא ,טסּוװעג טָאה יז לַײװ
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 םילָאװַײט יד .םײהַא ןגָארטקעװַא ריא לָאז ןעמ רָאנ ,טשינרָאג ליװ יז זַא ,יז טגָאז ,לוװַײט
 ןעק טציא זַא ,טרעלקעג יז טָאה ,ּבוטש ןיא ןעמוקעג זיא יז ןעװ ,ןָאטעג ךַײלג סָאד ןּבָאה
 ןלעװ םילָאװַײט יד לַײװ ,ןּבָאה טשינ ןיוש יז ףרַאד ָארומ .ןירָאטעּפמיק רעד וצ ןייג יז
 טרעהעג יז טָאה ,ןירָאטעּפמיק רעד וצ ןַײרַא זיא יז ןעװ .ןעמענוצ טשינ רעמ ןיוש ריא
 סָאה עמַאמ יד זַא ,ויא ןעמ טגָאז ?ןעשעג זיא סָאװ ,יז טגערפ .ןדלַאװעג עסיורג רעייז
 זיא לּפעק ןיא --יז טעז ,דניק סָאד טכַארטַאּב טָאה עקרעשוקַא יד .דניק סָאד טקיטשרעד
 --ןקוקמורַא ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ .השעמ עצנַאג יד טלייצרעד יז טָאה .עלעקליּפש ַא ָאד
 ,הציצ עלוסּפ ַא ןעוועג זיא ןַאמ םַײּב ןוא "ןתולעמה:ריש, טלעפעג ןּבָאה ּבוטש ןיא

 ('ה רעיסעלָאּפ ,עקַאסיװ)
 32.642 'נ 'װניא

100 

 ף

 להומ ַא ןעמענ עקשטירּב רענייש ַא ןיא םידיסח טָאטש ַא ןיא ןעמוקעג ןענעז לָאמַא

 ,ןרָאפעג זיא ןוא טסּוװעג טשינרָאג טָאה להומ רעד ,ןַײרַא ףרָאד ןיא העש רָאֹּפ ַא ףיוא

 ךלַאװ ןטכידעג ַא ןיא ןַײרַא ןעמ טרָאפ ךעלדנע .עדנע ןַא ןָא זיא סע--טרָאפ ןוא טרָאפ רע

 ןוא ןַײרַא םיא טריפ'מ .זױה ןייש ַא טײטש דלַאװ ןטימ ןיא .רעטצניפ טעמּכ זיא סע ּוװ

 ,ןירָאטעּפמיק יד םיא טגָאז ,דניק סָאד טקוקַאּב רע יװ ױזַא ,דניק סָאד ןקיקַאּב טייג רע

 לַײװ ,רענעלַאפרַאפ ַא ןַײז רע טעװ ,טינ זַא--- ןענַאד ןופ ןכוזרַאפ טשינרָאג לָאז רע זַא

 =רַאפ ַא ַײס יװ ַײס ןיוש זיא יז .ןגיוא יד ןדנעלּברַאפ וצ ָאד זיא ץלַא .םידש ןענעז סָאד

 ןופ ןוא רעסַאװ קנורט ַא טגנַאלרעד ריא יז ןּבָאה ,געװ ןיא ןעגנַאגעג זיא יז .ענעלַאפ

 ןופ ןגירקסירַא טשינ ךיז ןעק יז ןוא הטילש ַא ריא ףיוא ןיוש יז ןּבָאה ןָא טלָאמעד

 ,עלַאס ַא ןיא טריפעגנַײרַא םיא ןּבָאה ייז ןוא דניק סָאד טלמעג טָאה רע .טנעה ערעייז

 ןענַײז םילכאמ ײלרעלַא ןוא ,רסיק ַא ַײּב יװ ױזַא ןעגנַאהַאּב ןוא טצוּפַאּב ןעוועג זיא סָאװ

 ןצנַאג ןופ זיא לָאמַאטימ ןוא .,טכוזרַאפ טשינרָאג טָאה להומ רעד רָאנ .שיט ןפיוא ןעוועג

 רע זיּב ,סופ וצ ןּפעלש גגַאלנכָאװ ךיז טזומעג טָאה להומ רעד ןוא ןרָאװעג טשינרָאג זיוה

 ,טָאטש ןַײז ןיא ןעמוקעגנָא זיא

 ('װ רעקָאטסילַאיּב ,ןַאשזור) |
 15 666 'ג 'וניא

 ערָאמז .וסו

 ,טכַאנַײװ ףיוא םירעיוּפ יד רַאפ רעגיצנַא ףרָאד ַא ןיא טיינעג לָאמַא טָאה רעדַײנש ַא

 ,טכַאנ עטצעל יד ןעועג ןיוש זיא'ס ןוא ןקיטרַאפוצסיױא ךס ַא טַאהעג ךָאנ טָאה רע יװ ױזַא

 םיא זיא ,טכַאנַײּב 1 -- 12 רעגייז ןעמוקעג זיא'ס ןעװו ,טכַאנ עצנַאג ַא ןעוועגפיוא רע זיא

 ןיוש זיא :ערָאמז יד זַא ,טסּוװעג טָאה רע יװ רעּבָא ױזַא .טייקירעפעלש סיורג ַא ןלַאפַאּב

 טשינ ןוא ןעװעגפיוא לעיצעּפס רע זיא ,ןגיוזסיוא ןוא ןרעפעלשנַײא םיא לי ןוא ןעמוקעג

 ןרעוו ןפָאלשטנַא טשינ ליװו רע זַא ,ןעועג טָּאה ערָאמז יד ןעוו ,ףָאלש ןייק טוָאלעגוצ

 טײג סָאװ ,טלַאטשעג רעכעלשטנעמ ַא ןיא שינעפעשַאּב טלַא ןַא--ערָאמז :רעלמַאז םענופ גנורעלקרעד }

 .ןימ ןכעלּבַײװ ןופ ןענעז סערָאמז לַײװ ,רענעמ ַײּב ןגױז יז .טסויּב רעד ןופ ךלימ ןּברק םַײּב ןגױז טכַאנַײב
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 ןענָאק טשינ לָאז רע זַא ,טרעטנָאלּפרַאפ סע ןוא ןרַאג ןיא טגײלעגנַײרַא םיא ךיז יז טָאה
 ןרַאג םעד ןטינשעגכרודַא ,רעש יד טּפַאכעג ןוא ןרָאװעג זייּב רעדַײנש רעד זיא .ןעיינ
 רעטצנעפ ןרעטנוא ןגיל ןעזעג ןעמ טָאה סנגרָאמוצ ,רעטצנעפ ןכרוד ןפרָאװעגסױרַא סע ןוא
 טינ רעמ רעדַײנש םעד ערָאמז יד טָאה ,ןָא טלָאמעד ןופ .עּבַאּב ענעטינשעגכרודַא ןַא
 ,ןגיוזעג

 (שזרָאל)
 48,585 '1 'װניא

 םייה:ילעּב רַאפ ךיז ןלעטשרַאפ סָאװ םידש .2

 .א

 ןעמוקעג זיא רע ןעװ .ןרָאק ןעגנערּב ןַײרַא ףרָאד ַא ןיא ןרָאפעג זיא הלגע:לעּב ַא
 ,ןייג טלָאװעג טשינ ןפוא םושּב טָאה ןוא טלעטשעגּפָא דרעפ רעד ךיז טָאה ,געװ ןטימ ןיא
 ןעמונעג רע טָאה .המהּב ַא געװ ןפיוא טגיל סע יװ ,רע טעז .,ןגָאװ ןופ ּפָארַא רע זיא
 רעּבָא ןײג ןעמונעג רעדיװ טָאה דרעפ רעד ,ןּבױטעגקעװַא ריא טָאה ןוא שטַײּב םעד
 זיא הלגע:לעּב רעד .טלעטשעגּפָא קירוצ ךיז רע טָאה דלַאּב ,ןעגנַאגעג טשינ רע זיא גנַאל
 ןּבעל ןגעלעג זיא סָאװ ,לּבלעק ַא ןּבירטעגקעװַא שטַײּב ןטימ ןוא ןגָאװ ןופ ּפָארַא רעדיװ
 הלגעלעּב רעד .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןוא ןייג ןעמונעג רעדיװ טָאה דרעפ רעד .דרעפ
 זיא סע ןעו .לָאמ ךס ַא ךָאנ טרזחעגרעּביא ךיז טָאה ױזַא .עלעדרעפ ַא ןּבירטעגקעװַא טָאה
 ,טלעטשעגּפָא טינ רעמ ןיוש ךיז טָאה ןוא ןייג ןעמונעג דרעפ רעד טָאה ,ןרָאװעג גָאט

 ('וװ רעיסעלָאֿפ ,עקָאסיװ)
 32,621 'ג 'װניע

 ,ֹב

 גנולצולּפ .געװ ןיִא טכַאנַײּב ןילַא רענייא ןרָאפעג לָאמַא זיא לרעמערק:ףרָאד ַא
 :עגנַײרַא ,ָּבלֲאק םעד ןעמונעג טָאה רע .ּבלַאק ַא טגיל געװ ןופ גערּב םַײּב יװ ,רע טעז
 ןּבָאה רענעה יד ןעוו .םײהַא רעכעליירפ ַא רעטַײװ ןרָאּפעג ךיז ןוא ןגָאװ ןיא ךיז וצ טגייל
 גנולצולּפ לרעמערק=ףרָאד רעד טָאה ,ןרָאװעג גָאט טשרע זיא'ס ןוא ןעיירק וצ ןּבױהעגנָא
 ןגױלּפעגקעװַא זיא ןוא גנוצ ןגנַאל ,ןסיורג ַא טקערטשעגסױא טָאה ּבלַאק רעד יװ ,ןעזרעד
 םיא טימ טלָאװעג ךיז טָאה רעטוג:טינ ַא זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה םעדכָאנ .לגיופ ַא יו
 ,ןָאט ליּפש ַא

 ((דנַאלטעל ,ףָאהנװיל)
 36:062 'ג 'װניא

4, 

 .ג

 א ןעורעד רע טָאה געװ ןפיוא ,דָארגעלַאיּב ןײק געװ ןטימ ןרָאּפעג זיא יוג ַא

 ןַארַאּב םעד ימ רערעווש טימ רע טָאה ,ךוטסַאּפ ַא ןָא טכַאנַײּב ןיילַא ןייטש ןַארַאּב ןסיורג
 ןעועג זיא רעװש ױזַא ,ןרָאפעג םײהַא םיוק ןוא טייהנגעלעג ןפיוא ןעמונעג ,ןעמונעגפורַא
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 ןעגנורּפשעגּפָארַא ןַארַאּב רעד זיא ,זיוה ןַײז רַאפ ןעמוקעג זיא יוג רעד יװ .ןַארַאּב רעד
 זיא'ס זַא ,טגָאז'מ !ןריפ םיײהַא טזומעג ךימ טסָאה'ד רעּבָא ,עעעּבַא, :יוג םוצ טגָאזעג ןוא
 ,דש ַא ןעוועג

 ('וו רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 25.129 'נ ,װניא

05 

 .ד

 ּפַאלק ַא טליפרעד רע טָאה גנולצולּפ ,דלַאװ ַא ןרוד טכַאנַײּב ןרָאפעג זיא דיי ַא
 םיא טָאה טּפעש רעד; סּפעש ַא ךיז רַאפ ןעזרעד ןוא טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ,ןקור ןיא
 =ֹעג זיא דיי רעד .םיײה רעד ןגעװ רעשימייה ַא יװ ןגערפכָאנ ךיז ןעמונעג ןוא טְקִיּורַאּב
 ,טכַאנ עּבלַאה ןעמוקעג זיא'ס יװ ,רעגייז ַא ףלעװצ זיּב טרַאװעג ןוא קערש:טיוט ןיא ןסעז
 .ןדנּוװשרַאפ ןוא טשטַאּפעגסױא ,ןעגנוזעגסיוא סּפעש רעד ךיז טָאה

 (עטיל ,לװַאש)
 4361 'נ 'וניא

:106 

 ה

 ן:על יװ ,ןעזעג רע טָאה געװ ןפיוא ,ןַײרַא טָאטש ןיא דײ:ספרָאד ַא ןרָאפעג זיא'ס

 טלָאװעג ןוא ןעגנַאגעגּפָארַא זיא דיי רעד .טעקעמ ןוא ןדנוּבעג סּפעש ַא טגיל ײסָאש

 יז ןדניּבפיא ןוא ,רעװש רעײז ןעװעג רעּבָא זיא יז ,סּפעש יד ןגָאװ ןפיוא ןעמענפיורַא

 ךס ַא טגײלעגקעװַא ןוא טעּברַאעגנָא ךיז טָאה דיי רעד ,טנָאקעג טינ ןפוא םושּב רע טָאה

 ?עג טָאה דיי רעד .ןגָאװ ןפיוא ןגָארקעגפױרַא תורצ טימ םיוק סּפעש יד טָאה רע זיּב ,חוּכ

 טימ ןוא ןגָאװ םעד טרירעג םיוק ןּבָאה דרעפ יד ,ןייג ןלָאז ײז ,דרעפ יד ץימש  ַא ןּבעג

 רעטניה ןעמוקעג ןיוש זיא דײ רעד ןעװ .געװ ןקידרעטַײװ םעד ןרָאפעג סייווש ןוא ימ

 ןוא ,רעטכַײל סעּפע םיא טייג ןגָאװ רעד יו טליפ'עד רע טָאה ,ײסָאש ןפיוא טָאטש רעד

 ןגָאװ ןיא סיפ ייװצ ףיױא טײטש סּפעש רעד יװ רע טעז ,טקוקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו

 =עדרָאמעגנָא סוג סעּפע ךיז טסָאה, :יײרשעג ַא טיג ןוא ןטניה ןַײז דיי םעד טזַײװ ןוא

 ןגָאװ ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא רע זיא רעטכעלעג סיורג ַא טימ ןוא "!ַאה ,ַאה ,ַאה ,ַאה ?טעװ

 .ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ ןוא

 (שזדָאל)
 48,587 'ג 'ווניא

107 

 ױ

 ןדיי יד ."קָאטרַאשט, לפרעד ַא ךיז טניפעג (זַײרק רעװעטסָאּפ) ענימג רעקצול ןיא
 לָאמַא לַײװ ,רַאפרעד קָאטרַאשט ןעמ טפור לפרעד יד זַא ,ןלייצרעד טנגעג םענעי ןופ
 יד ןעמונעג טָאה רע .ספעש ַא ץענ ןיא טּפעלשעגסױרַא שיפ קידנעגנַאפ רעיופ ַא טָאה
 טגָאזעג רעױּפ רעד טָאה געװ ןפיוא ,ןרָאפעגקעװַא ןוא ןגָאװ ןפיוא טגײלעגפױרַא ,סּפעש
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 טינ ךָאנ סע טסעװ וד, .'סּפעש רעד ןופ ערעשטעװ עטעפ ַא ןּבָאה ןיוש לעװ'כ, :ךיז וצ
 =רעד .דש ַא ןעװעג זיא סָאד .ןרָאװעג ןפָאלטנַא זיא ןוא סּפעש יד טגָאזעג טָאה ,'ןּבָאה

 .דש ה"ד ,"קָאטרַאשט, לפרעד יד ןּבעגעג ןעמָאנ א ןעמ טָאה רַאפ
 ('װ רענליװ ,שטיװָאלינוד)

 27,492 'ג 'וניא

8. 

 ױ

 זיא יז ןופ רענייא .הרוחס ןעגנערּב קסירּב ןייק ןרָאפעג תולגע+ילעּב ןענַײז לָאמנייא
 ןעמוקעג זיא'ס ןעוו .ךיג ןייג טלָאװעג טינ טָאה דרעפ ןַײז לַײװ ,קילעטשרעטניה ןּבילּבעג

 ןגָאװ ןופ ּפָארַא רע זיא ,עלעסּפעש ןײלק ַא טפיל סע יװ ןעזעג רע טָאה ,עקניּבַאשז רַאפ
 =ַאשז ןיא ןעװעג ןיש זיא רע ןעװ .ןַײרַא טָאטש ןיא טריפעג ןוא טּפַאכעג סע טָאה ןוא

 =רעטנוא רימ טסָאה וד ,עעעּב; :ןגירשעג ןוא ןגָאװ ןופ ּפָארַא עלעסּפעש סָאד זיא ,עקניּב

 5לָצֹּב רעד ןעו ,םורַא העש רָאּפ ַא ןיא "!טריפעגרעטנוא רימ טסָאה וד ,עעעּב !טריפעג

 רע טָאה ,ןיג טלָאװעג טינ טָאה דרעפ רעד ןוא עקניּבַאשז ךָאנ ןעװעג ןיוש זיא הלגע
 :ײֵל טימ ענלעק עלופ ַא ןרָאװעג םיא זיא'ס ןוא ,סעצײל יד ַײּב ןעיצ קרַאטש ןעמונעג
 ,לָאמ רָאּפ ַא ןָאטעג רע טָאה ױזַא .טַײז ַא ןָא טגײלעגקעװַא ןוא ןטינשעגּפָא רע טָאה ,.סעצ

 עלעסּפעש עּבלעז סָאד ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא ,קסירּב וצ טנעָאנ ןעמוקעג ןיוש ןיא רע ןעוו

 "!סעצייל ענעגייא ענַײד ןטינשעגּפָא טסָאה וד ,עּב ,עּב, :ןגירשעג ןוא

 ('ח רעיסעלָאּפ ,עקָאסיװ) 32י620 'נ !װניא

909 

 .ה

 =ניוו ןעוװעג ןיא סָאד .דירי רעװָאזָארָאּפ ןופ ןרָאפעג לָאמַא זיא רעסעדַא שריה:השמ
 ךעלעסיּב וצ ןעמונעג ןּבָאה ןַאמרופ ןטימ רעסעדַא לשריה-?השמ .סגעווטילש עטוג ַא ,רעט
 ?ברוד ןיוש טפרַאדעג ןּבָאה יז .סרעטופ יד ןיא טלקיװעגנַײא טרָאפ ןעמ ןוא רעקיצנַײנ

 ןדנוּבעגפיוא טגיל סּפעש עסיורג ַא -- ןעעז ייז ,עילָאװ ַײּב דלַאװ םענעּבמעד םעד ןרָאפ
 יג ַא יאדװַא, :טגָאזעג ןּבָאה יײז ןוא ןגָאװ ןופ ּפָארַא ףֹּכיּת ןענַײז ייז .ךעלסיפ ריפ עלַא
 ןפיוא ןגײלפױרַא ןוא ןּבײהפױא ריא ןלעװ ייז ,דירי ןופ קידנריפ ןרָאװעגנָא סָאד טָאה
 ריא קירטש ַא טימ יז ןּבָאה תורצ טימ םיוק !תוחוּכ ערעײז רַאפ טינ רעּבָא ,"ןטילש
 לשריה?השמ .ךיז ןגירק ייז ןוא ןטילש םעד ַײּברַאפ ןעייג ייז ,ןטילש ןפיוא ןגיוצעגפיורַא

 ןוא ."דַא םעד ןעמענ טסעװ וד ןוא ,"דַארּפפ םעד ןעמענ לעװ ךיא ,יוג :טגָאז רעסעדַא
 עצנַאג יד טגירקעג ךיז ייז ןּבָאה ױזַא ,ּבָאגוצ רעקיצרעפ ַא ןטעּבעג ךָאנ טָאה יוג רעד
 ןיא ןגָארטנַײרַא ןעמונעג סּפעש יד טָאה ןעמ ןוא ּבוטש םעל ןעמוקעג ןענַײז יז זַא .געוו

 ריד, :טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז ןוא ןעלגילפ רָאֹּפ ַא טימ טשטַאּפרַאפ גנולצולּפ יז טָאה ,ריט
 ?ףשמ "!רעקיצרעפ ַא ּבָאגוצ ַא !דַארּפ םעד רימ ,דַאז םעד ריד !דַאז םעד רימ ,דַארּפ םעד
 ןגרָאמ ףיוא .טרעטנימרעד םיוק םיא טָאה ןעמ ,טיױט ףיוא טשלחעג קערש ןופ טָאה לשריה
 ןצנַאג ַא ןגָאז ןסייהעג םיא בר רעד טָאה ,בר םעד השעמ יד טלייצרעד ןוא קעװַא רע זיא

 .טכיל-טַײצרָאי ַא טַײצ רעד ןיא רָאי עלַא ןלעטש ןוא שידק רָאי

 ('װח רעקָאטסילַאיּפ ,ענול) 51,531 'נ 'װניא
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 ַא ןעזרעד יז ןּבָאה גנולצולּפ .דלעפ ַא ךרוד ןרָאפעג םיבצק ייוװצ ןענַײז לָאמניײא
 ןפיוא .םײהַא טריפעג ןוא ןטילש ןיא טגײלעגנַײרַא ,ןעמונעג םיא ןּבָאה ייז .קידנגיל סּפעש
 טָאה רענייא .ןלײטעצ סּפעש םעד ךיז ןלָאז יז יװ ,ןגירק ןעמונעג ךיז יז ןּבָאה געוו
 םעד רימ ,ןיינ, :טגָאזעג טָאה רעטייווצ רעד ."קידיירפ םעד ריד ,קידָאז םעד רימ, :טגָאזעג
 ,ןטכעש טלָאװעג םיא ןוא םײהַא ןעמוקעג ןענַײז יז תעשּב ,'קידיירפ םעד ריד ,קידָאז
 ,קידָאז םעד רימ, :םיבצק יד ןכַאמכָאנ ,טנעה יד טימ ןשטַאּפ ןּבױהעגנָא סּפעש רעד טָאה
 .ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ זיא ןוא ,'קידיירּפ םעד ריד

 (עמיל ,לװַאט)

 48,362 'ג 'װניא

5 . 

 ןפיוא ןעזרעד רע טָאה לָאמַאטימ .דלַאװ ַא ךרוד ןרָאפעג הלגע:לעּב ַא זיא לָאמַא

 עקַאט זיא רע ,לדרעפ ןַײמ רַאפ ןעמוק ץונוצ טעװ סָאד ,יוא, .רעּבָאה קַאז ַא ןגיל געוו

 קַאז םעד ןּביײהפיוא רע טוװּורּפ לַײװרעד .הלגע:לעּב רעד ךיז טכַארט ,יטרעגנוהעגמיוא טוג

 ןַײרַא טגײל ןוא ףיוא םיא רֶע טּבײה ןגעװטסעדנופ רָאנ ,רעוװש זיא'ס ,רעּבָאה יד טימ

 רע טלעטש .סּפעש ערעװש ַא טגיל געוו ןפיוא רע טעזרעד ,רעטַײװ רע טרָאפ .ןגָאװ ןיא

 תורצ טימ םיוק .טינ טייג סע ,ןּבײהפיוא ריא טװּורּפ ןוא סּפעש רעד וצ וצ טייג ,ּפָא ךיז

 רעײז זיא הלגע:לעּב רעד .ןגָאװ ןיא ןַײרַא ריא טגײל ןוא סּפעש יד ףיוא רע טּביײה

 ןטוג ,םעניש ַא רע טעזרעד ,רעטַײװ רע טרָאפ !געוו רעכעלקילג ַאזַא שטַײטס--ןדירפוצ

 ןטלַא ןַײמ, ,הלנע-לעּב רעד ךיז טכַארט ,"הרוחס ַא רָאג רימ רַאפ ןיוש זיא סָאד , ,לדרעפ

 ןוא טדערעג .'םעַײנ םעד ןענַאּפשנַײא ןוא ןּבַײרטקעװַא ךיא לע לדרעפ ןטעווע וָאהעגסיוא

 םעד ןּפַאכ טלָאװעג ןוא לדרעפ ןַײז טַײװ ןּבירטעגקעװַא טָאה הלגע:לעּב רעד ,ןָאטעג

 ןיא ןציז ןּבילּבעג זיא הלגע:לעּב רעד ,ןגיוא יד ןופ ןרָאװעג םלענ רעּבָא זיא רענעי ,םעַײנ

 ,ןָאטעגּפָא םידש יד םיא ןּבָאה סָאד .געוו ןטימ

 ('ח רעקדערַאװָאנ ,למעשז)
 50.421 ינ 'װניא

 וו2

 .אי

 זיא געװ יד ןוא ,געוװו ןיא ןרָאפעג לָאמַא זיא רענייא .חסּפ רַאפ ןזעװעג זיא סָאד
 ןטימ ןיא רע טעזרעד לָאמַאטימ .קערש ַא ןעװעג שממ זיא סע -- קיטָאלּב קרַאטש ןעװעג

 ךיז ןוא ןגָאװ ןיא ךיז וצ טגײלעגנַײרַא ,סּפעש םעד ןּבױהעגפיוא טָאה רע .סּפעש ַא געװ
 ןוא ,ןגער רעסירג ַא ןוא םערוטש ַא ןרָאװעג זיא לָאמַאטימ ,געװ ןַײז רעטַײװ ןיָאפעג
 ןַײז טנַאּפשענּפָא ,לדלעוו ןיא ןרָאפעגּפָארַא זיא לדיי רעד .רעטצניפ קרַאטש ןרָאװעג זיא'ס

 ןעמַאװצ ןגָאװ םעד ןעמ טָאה גנולצולּפ ,ןפָאלש ןגָאװ ןרעטנוא טגיילעג ךיז ןוא לדרעפ
 עצנַאג ַא טעשטומעג עטוג:טינ םיא ןּבָאה ױזַא .ןפרַאװ ןוא ןרעדַײלש ןּבױהעגנָא סיא טימ
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 ךיז ןוא ןּביוהעגפיוא ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג גָאט זיא'ס ןעוו .ןרָאװעג גָאט זיא'ס זיּב ,טכַאנ

 ךיז טּבײה סּפעש רעד יװ רע טעז גנולצולּפ .,זיא רע טלעוו רעסָאװ ףיוא טקוקעגמורַא

 ןעמוקעג זיא רע ןעװ ,ןגרָאמ ףיוא .טפיולטנַא ןוא ךעלסיפ טימ סיוא ךיז טשטַאּפ ,ףיוא

 =יכאלמ יד ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה רע סָאװ ,למוג טשטנעּבעג רע טָאה ,לטעטש ןיא

 ,הלּבח

 (דנַאלטעל ,ףָאהנװיל)
 36,059 ינ 'װניא

3, 

 ,ֿבי

 =דנַאה רעקצעּבוד רעּב 'ר ןעמוק וצ לָאמעלַא טגעלפ (עלשימערּפ ןּבעל) װעכַאּב ןייק

 ,לדלעוו ןכרוד ןעגנַאגעג םייהַא רעּב 'ר זיא לָאמַא .א"א תופוע ,ךעלגיניק ,וק ַא :ןפיוק ,ןעל

 טָאה'ר ןוא ןעגנַאגעגוצ רע זיא .עלַאפעש ַא דרע רעד ףױא טגיל'ס יװ ןעזרעד רע טָאה
 ?עש'ס טגײלעגנַײרַא ןוא ןעמענוצטימ קידנעטש טגעלפ רע סָאװ ,עטכַאלּפ יד טלקיוועגפיוא
 טָאה געװ ןפיוא .קצעּביד ןייק ןעגנַאגעג ןוא סעצײלּפ יד ףיוא ןעמונעג סע טָאה'ר ,עלַאפ
 ןעמוקעג זיא'ר זיּב .עלַאפעש סָאד רערעװש םיא טרעװ לָאמ ַא סָאװ זַא ,טריּפשעג רע
 טלָאװעג טָאה רעּב 'ר יװ .ןגָארטרעד םוצ טשינ ןעוועג אשמ יד זיא ,לטעטש םוצ טנעָאנ

 ײװצ ןעמוקַאּב טָאה'ס ,ןּבעגעג סױרַא גנורּפש ַא םיצולּפ סע טָאה ,עלַאפעש'ס ןגײלּפָארַא
 וצ ןוא ךעלטנעה יד טימ ןשטַאּפ וצ ןּבױהעגנָא טָאה'ס ןוא ךעלסיפ טָאטשנַא ךעלטנעה
 תיציצ יד ןעמונעגסױרַא טָאה'ר ,ןקָארשרעד רעייז ךיז טָאה רעּב 'ר ,ןַײרַא םינּפ ןיא ןכַאל
 ןּבָאה ןשטנעמ .ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ עלַאפעש סָאד זיא טלָאמעד "!לארשי:עמש,, ןגירשעג ןוא
 ,ץל ַא ןעװעג זיא סָאד זַא ,טגָאזעג

 ('ח רענרעּבמעל ,קינָאס)

 37.130 'נ 'וניא

14. 

 .גי

 .עג טָאה ןוא רעגיײז ַא ףלעװצ טכַאנַײּב סַאג ןיא ןעגנַאגעגסױרַא לָאמַא זיא דיי ַא
 ,לַאטש ןיא ךיז וצ ןעמעננַײרַא טלָאװעג סע רע טָאה .קידנעשזריה לקעשָאל גנוי ַא ןפָארט
 טָאה ,סנגייא ןַײז זיא סָאד זַא ,ןוַײװַאּב טעװ סָאװ ,םעד סָאד ןּבעגוצּפָא ירפרעדניא ידּכ
 רעּבָא לקעשָאל סָאד .זיוה ןַײז וצ ןטַײרוצ טלָאװעג ןוא לקעשָאל ןפיוא טצעזעגפיוא ךיז רע
 רעדעי ךָאנ ןוא ,:סענעשטָאּפ יד ךרוד ןעגנַאגעג רָאנ ,ןעווערעק טזָאלעג טשינ ךיז טָאה
 ,ןקלַאּב םוצ טכיײרגרעד טָאה'ס ויּב ,רעכעה ץלַא ןרָאװעג לקעשַאל סָאד זיא ענעשטָאּפ
 =עגּפָארַא םיא סָאד טָאה סענעשטָאּפ יד ךָאנ ןוא ,ּפָאק םעד טקַאהעצ םיא טָאה'ס זַא ױזַא
 .רעטסיולק ןיא ןפָאלעגנַײרַא זיא ןוא דרע רעד ףיוא ךיז ןופ ןפרָאװעג

 ('װ רענרעּבמעל ,קסיצשָאמ)
 48.654 'ג 'װניא

 גנורעלקרעד ,רַאוטָארט ןופ גנעל ןוא טײרּב יעצנַאג רעד רעּביא ךיז ןעיצ סָאװ ,רעכעד---סענעשטָאּפ 1

 ,סעגעשטָאּפ סַאג ןופ גנעל רעצנַאג רעד רעּביא ןעװעג ןטַײצ עקיטסגנַאל זיא טָאטש ןיא זדנוא ַײּב :רעלמַאז ןופ

 ,רעלמַאז רעד .ײז ךרוד סַאג עצנאג יד ןײגכרוד טנעקעג טָאה ןעמ זַא ױזַא
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 ,ן5

 ,די

 :רַאפ וצ סעּפע ידּכ ,ןפיוק ףרָאד ןיא ןעגנַאגעג רעפיוקפיוא רעשידיי ַא זיא לָאמַא
 .ןעמונעג םיא ןוא ןעגנַאגעגוצ זיא רע .קידניא ןַא ןגיל ןעזעג רע טָאה געװ ןפיוא .ןעניד
 טימ זיא רע .ןּביױהעגפיוא םיא טָאה דיי רעד רעּבָא .רעװש רעייז ןזעװעג זיא קידניא רעד
 טָאה רע ןעװ ןוא ,רערעװש ץלַא רעטַײװ סָאװ ןרָאװעג זיא קידניא רעד ,ןעגנַאגעג םיא
 .ןייטש ַא ןרָאװעג קידניא םעד ןופ זיא ,טזָאלעגּפָארַא םיא

 (עקָארק)
 27.625 'ג 'װניא

 ,וט

 ףיוא רעטעפ ַא סנַײמ ןרָאפעג זיא סע ןעװ ,לָאמניײא .ןעוועג סע זיא ףרָאד ַא ןיא

 ןעגנַאגעגּפָארַא זיא רעטעפ ןַײמ .עקרַאנירַאמ ַא טגיל ךַײט ַא ןּבעל ןעזעג רע טָאה ,רופ ַא

 טסיוא טָאה רעטעפ ןַײמ ןעוו .עקרַאנירַאמ רעד ןוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה ןוא רופ רעד ןופ

 .ךַײט םוצ רעטנענ ץלַא טרעלױקעג רדסּכ עקרַאנירַאמ יד ךיז טָאה ,טנַאה יד טקערטשעג

 וצ ןּבױהעגנָא רע טָאה ,ךַײט םוצ וצ טײג רעטעפ ןַײמ זַא ,ןעזעג טָאה הלגע:לעּב רעד

 ןַײרַא ךַײט ןיא ןּפעלשרַאפ םידש יד םיא ןליוו סָאד זַא ,םיא וצ ןעַײרש

 (ןילּבול) 45.132 'נ 'חניא

7 

 יט

 ןזיװַאּב ריא וצ ךיז טָאה גנולצולּפ ,דלַאװ ןיא טכַאנַײּב ןעגנַאנעג יורפ ַא זיא לָאמניײא
 טכַאמעג ךיז טָאה יז רָאנ ,דש ַא זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה יז .סקיּב ַא טימ רעגעי ַא
 ַא ןּבעל ןקנַאלּפ ַא וצ ןעגנַאגעגוצ ןענַײז יז זיּב ,ןעגנַאגעג ױזַא ןענַײז ייז .קידנסיװ טינ
 זיא רעגעי רעד ןוא ,גָאט ןרָאװעג זיא'ס .ןָאה ַא ןּבעגעג יירק ַא טָאה גנולצולּפ ,ףרָאד

 .ןרָאװעג םלענ

 ('ה רענליו ,שמיװָאלינוד)
 27,493 'גנ 'װניִא

 םיצל .ןוַפ

 .א

 :רעד רע טָאה ,געװ ןיא ןרָאפעג זיא רע ןעו זַא ,טלייצרעד טָאה ןַאמרופ ַא רענייא
 רעקוצ קיטש יד ןּבױהעגפיוא טָאה ןַאמרופ רעד .רעקוצ קיטש עסיורג ַא דלעפ ןפיוא ןעז
 ,ןצונ וצ ּבוטש ןיא ןוא ןקעל וצ געװ ןפיוא ןּבָאה טעװ רע--טיירפעג רעייז ךיז טָאה ןוא
 ּפָארַא טָאה ,טָאטש ןּבעל ןעמוקעג זיא רע יװ ,רעכעליירפ ַא םייהַא ןרָאּפעג ןיוש זיא רע

 !עעעּב--עעעּב, ןסיורג ַא םיא ןופ טכַאמעג טָאה ןוא עלעשטנעמ ןיילק ַא רופ ןופ טצנַאטעג
 טפרַאדעג טשינ טָאה ןעמ ּוװ ,טקעלעג רימ טסָאה,
 (ח רעיסעלָאּפ ,עקָאפיװ) 32,623 'ג 'װניא
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9 

,3 

 ,םירעיוּפ יד ןשיװצ ןעלדנַאה ףרָאד וצ ףרָאד ןופ ןרָאפעג זיא רעלדנעה:ספרָאד ַא
 רע טלצז לָאמנײא ,תורוחס ןוא ןכַאז:לַאינָאלָאק ענעדיישרַאפ ןפיוקרַאפ וצ טַאהעג טָאה רע

 ןא ןגָאװ ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא זיא רע .סעפע טימ טליפעגנָא קַאז ַא טייטש געװ ןפיוא

 ןירַאפ רעדָא ץלַאז טימ טישעגנָא לופ טרָאד זיא'ס יו ,רע טעז ;קַאז סעד ןדנוּבעגפיוא

 רע טָאה ,זיא סָאד סָאװ ןסילשַאּב ךיז קידנענעק טשינ .(רעקוצ רעטישעג ,עקשטנָאמ)
 ףיױא טמענ רע יװ ױזַא רָאנ ,ןּבעג קעל ַא טלָאװעג ןוא טנַאה רעד ףיוא לסיּב ַא ןעמונעג

 ןוא לָאמ טייווצ ַא ,לָאמ ןייא ױזַא .רעגניפ יד ךרוד ךרודַא םיא סע ךיז טיש ,טנַאה רעד
 .קַאז ןיא ןּבעגעג קעל ַא ןוא ךיז ןגױּבעגנַײא ,ןרָאװעג זייּב דיי רעד זיא ,לָאמ טירד ַא

 רעּבָא, ;יײרשעג ַא טימ ץל ַא סױרַא גנורּפש ַא סיג ,ןּבעגעג קעל א טָאה רע יוװ ,ױזַא ןוא

 "!סעכָאט ןיא ןקעל טזומעג רימ טסָאה ּוד

 (שזרָאל) 48,587 'נ 'װניא

0 

 וג

 ןעוועג זיא סָאד .טעּברַאעג ןוא טַאטשרַאוװ םַײּב ןסעועג רעטסוש ַא זיא לָאמנייא

 םיא וצ יו ,רע טעז ןענירעד ןטימ ןיא .ןפָא ןעוועג זיא רעטצנעפ רעד ,טכַאנַײּב רעמוז

 ,טכַארטעג טשינ ךס ןייק טָאה רע .גנוצ ןסיורג ַא טקעטשעגנַײרַא ןעמ טָאה רעטצנעפ ןיא

 טרזחעגרעּביא סָאד ךיז טָאה ױזַא טָא .ןטינשעגּפָא םיא ןוא רעסעמ ןַײז ןעמונעג טָאה ןוא

 טָאה ,טעּברַא יד טקידנעעג טָאה רע ןעוו .עקינַײז סָאד ןָאטעג טָאה רע ןוא ,לָאמ עכעלטע

 ןיא ןענַאטשעגפױא זיא רע ןעוו ,ןפָאלש טגיילעג ךיז טָאה ןוא ּפמָאל םעד ןשָאלרַאּפ רע

 ןענַײז ,טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ךיש עלַא ןופ ןציּפש יד זַא ,ןעזרעד רע טָאה ירפ רעד

 ,ןטינשעגּפָא
 ('חװ רעיסעלָאּפ ,עקָאסיד) 32 643 '1 'װניא

1., 

 ,ר

 ןעוו .םולשַּל *טַײל , יד טימ טּבעלעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטסוש ַא ןעוועג זיא לָאמנייא
 יז ןענַײז ןיע-ףרהּכ ,לוויטש רַעדָא ןשַאמַאק רָאּפ ַא ןכַאמ וצ ןעגנערּבנַײרַא געלפ ןעמ

 גָאט וצ גָאט ןופ ןוא .טקַאנקעג טָאה סע וַא ,ןייש טעּברַאעגסױא ,ןזעוועג קיטרַאפ ןיוש
 רעד ןעװ לָאמנייא .רשוע רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא ןוא ןרָאװעג רעכַײר רעטסוש רעד זיא
 ןוא "ןַאמ?הרבח, ַא וצ טמוק ,קידעּבעל ,ךעליירפ טעּברַא רעד ײּב ױזַא ךיז טציז רעטסוש

 טָאה רעטסוש רעזדנוא ,גנַאל עניַאשטיװזדַאנ ןעוװעג זיא סָאװ ,גנוצ ַא ןַײרַא םיא טקעטש
 ,'זַא ּביוא, .גנוצ לקיטש ַא ּפֶא םיא טדַײנש ןוא רעסעמ סָאד טּפַאכ ,ןעועג בשימ ךיז
 טגעלפ רעטסוש רעד ןעוװ .'לקיטש טוג ַא ןטעּברַאנָא ןיוש םיא ךיא לעװ, ,ץל רעד טגָאז

 סלָאמַאד ןופ ןוא .סעקּפַאק יד טקַאהעגּפָא ץל רעד םיא טָאה ,ןשַאמַאק רָאַּפ ַא ןקיטרַאפסיױא

 .ןַאמערָא ןַא ןרָאװעג רעטסוש רעד זיא ןָא
 ('ח רענילּבול ,וויושעּבורה) 38,958 'ג 'װניא
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9.2 

 ,ה

 תוחילס עטשרע יד וצ שטיװענשַארק ןיא ןעגנַאגעג זיא לטיימ ענעדיי עמורפ יד ןעוו
 ױזַא ךָאד טנגער'ס ,לטיימ, :ריא וצ רע טגָאז .ץל רעד טנגעגַאּב יז טָאה ,ירפ רעד ןיא
 טקעטשעגסױרַא רע טָאה ,לטיימ םיא טגָאז ,'ןיינ, '!םעריש ַא טשינ ןעד ריא טָאה ,קרַאטש
 ,ןַײרַא לוש ןיא ןעגנַאגעג עדייּב יז ןעגַײז ױוזַא ןוא םעריש ַא םיא ןופ טכַאמעג ,גנוצ ןַײז

 (שזדָאל)
 50,045 "1 יווניא

.3 

5 

 ןיטש ןסיורג ַא ןעמונעג ,ףיוה:לוש ןפיוא רוּפּכ:םוי ןעמוקעגנַײרַא לָאמַא זיא ץל ַא
 ,ןַײרַא ץרַאה ןיא םיא טימ קרַאטש ךיז טצעזעג אטח:לע ןדעי ַײּפ ןוא טנַאה ןיא

 (שזרָאל)
 50,045 'נ 'װניא

4. 

 יז

 ףױרַא יז טייג .ירפ וצ ןעמוקעג זיא יז ,תוחילס וצ לּבַײװ ַא ןעגנַאגעג זיא לָאמנײא
 ןופ טלעטשעגסיא ריא ןעמ טָאה .טכיל ַא שמש םַײּב טעּב ןוא לוש רעשרעּבַײװ רעד ןיא
 ןקָארשרעד ךיז יז טָאה ,תמ ַא זיא סָאד ןַא ,טניימעג יז טָאה ,גנוצ ַא ףױרַא זיּב ןטנוא
 ,תושלח ןיא ןלַאפעג ןוא

 ('ה רענליװ ,שטמירָאלינוד)
 25,415 'נ 'װניא

5 

 .ה

 :נערַא ןַא ןעגנידרַאפ וצ טַאהעג ץירפ ַא טָאה ףרָאד ןסיװעג ַא ןיא זַא ,טלייצרעד'מ
 טָאה'מ לַײװ ,ןעגניד טלָאװעג טינ עדנערַא יד רעּבָא טָאה רענייק .קיליּב רעייז רַאפ עד
 ןייא .זייּב סָאדלַא ןָא ןעוט עכלעוװ ,םידש ףיוא ךיז ןטלַאה ּבוטש רעד ןיא זַא ,טלייצרעד
 יד טימ ךיז טָאה רע .ןעגנודעג עדנערַא יד טָאה ,זַײרּפ עקיליּב יד טרעהרעד ,רעּבָא דיי
 קיטש ַא ןוא ,ןסע ןגָארטּפױרַא טכַאנרַאפ עלַא יז טגעלפ רע .ןעגנַאגַאּב טוג רעייז םידש
 :וַּב ןפיוא ןסע ןגָארטוצפױרַא ייז ןסעגרַאפ דיי רעד טָאה לָאמנייא ,קִיּור ןעוועג זיא טַײצ
 טיירדעגרעּביא ןּבָאה ייז :תוקזיה ענעדײשרַאפ ןָאטעגּפָא םיצל יד םיא ןּבָאה .ףױרַא םעד
 :עמס יד ךיז טָאה ,ןּבײהפיוא טלָאװעג יז טָאה'מ זַא ףױרַא ןעָאנד יד טימ :סעכָאדַאל יד
 ןענַײז'ס .ףױרַא ָאנד ןטימ טיירדעגרעּביא יז ןּבָאה טיורּב טימ עשזייד ַא .ןסָאגעגסױא ענעט

 .ןרעַײז םוצ ךלימ ײז ןיא טלצטש ןעמ סָאװ ,ּפעט ענעמיל }
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 ןטיײװצ ןטימ טגײלעג ןַאמ ןייא :ןטיּבעגרעּביא ייז ןעמ טָאה ,קלָאפרָאּפ ייווצ ןפָאלשעג

 עדנערַא יד טָאה דיי רעד זיּב .סעקטיּבז ענעדיישרַאפ ךָאג ןוא--טרעקרַאפ ןוא יורפ סנַאמ

 .טזָאלרַאפ

 ('ח רענילּבול ,היױשעּבורה)
 38.889 *1 'ווניא

9.6 

 ,ס

 יו ןעמ טגעלפ לָאמַא ."עכעשטנַאי עשטנַאכ, יז טפוו'מ ,לּבַײװ ַא ָאד זיא יהָאד
 ַא טַאהעג יז טָאה טנגוי רעד ןיא :ריא ןגעװ ןלייצרעד ןשטנעמ סָאװ טָא ."עכיצעל, ןפור

 ריא סָאװ ,ךלימ:לגיופ ןופ ןַײרַא ּבוטש ןיא טגנערּבעגנַײרַא ריא טָאה רעכלעוו ,ץל ַא ןַאמ

 =יה עלעג ,ערַאד טימ רעכיה ַא ןעװעג רע זיא ןעזסיוא ןטױל ,טרעגַאּב רָאנ טָאה ץרַאה

 לָאמַא .עקַײפ ַא טרעכײרעג קידנעטש רע טָאה לױמ ןיא ;לדרעּב קיציּפש ַא ,סיפ ענרענ

 טשינ ךָאד ןעמ רָאט ץל ַא ןוא ,ןצלַאועג ןעוװעג סע זיא ,ןסע טגנַאלרעד ּבַײװ'ס םיא טָאה

 טָאה רע סָאװ ,תואובּת עלַא ןעמונעג ןוא ןרָאװעג זייּב רע זיא--ןסע ןצלַאזעג ןייק ןּבעג

 סא ןעמַאוצ ץלַא ןוא ,ןטשרעג ,זַײר ,שזריה ,רעּבָאה ,ץייוו ,ןרָאק :טימרעד טלדנַאהעג

 טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .ןּבילקעגסױא ץלַא קירוצ רע טָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא .טשימעג

 ןדנּוװשרַאפ רע זיא טַײצ רעד טימ .ןסע ןצלַאזעג ןיק רעמ ןּבעגעג טשינ ןיוש םיא יז

 רעּבָא זיא--ןַאמ ַא טנַײה טָאה יז שטָאכ -- 'עכיצעל, ןעמָאנ רעד .םויה:דע ןוא ,ןרָאװעג

 ,ןורּכז סרעקינָאס יד ןיא ןּבילּברַאפ

 ('ח רעגרעּבמעל ,קינָאס)
 24.260 'נ 'װגיא

 ררעפ ןרעטַאמ סָאװ ,םידש ,7

 .א*

 זיא'ס ,ךלימ ךס ַא רעײז ןּבעגעג ןּבָאה יײז ,תומהּב עכעלטע טַאהעג טָאה דיי ַא
 :ַאטשרַאפ רע טָאה ,ךלימ ןּבעג וצ טרעהעגפיוא ןּבָאה תומהּב יד ןוא ,טַײצ עצרוק ַא קעװַא
 טגעלפ ןעמ ;טעװעליּפעג ןוא טגײלעגּפָא ךיז ןעמ טָאה .ןקלעמ יז זומ ץעמע זַא ,ןענ
 ןּבָאה תומהּב יד ןוא ,ןקלעמ ןעגנַאגעג ןעמ זיא גָאט ןרעדנַא ןפיוא .ןעז טשינ םענייק רעּבָא
 ןַײנ רעגייז ַא טכַאנַײּב ןַײרַא זיא דיי רעד ,ןּבעגעג טשינ ןיוש ךלימ גָאלג ןייא ןייק וליפַא
 רע .סַאפ רעסיורג ַא רעטנוא טלעטשעגקעװַא ריא ןוא טכיל ַא ןדנוצעגנָא טָאה רע ,לַאטש ןיא
 עצנַאג ַא ןציז וצ טעשערעג ךיז ַײּב ןוא עלעקניװ ַא ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןײלַא
 ;ליּבסנַאמ ַא טימ יורפ ַא ןַײרַא טמוק'ס ,טעז רע .טייג ןעמ ,טרעה רע--ייווצ רעגייז ַא ,טכַאנ
 ךעלּפעצ ןטכָאלּפרַאפ ןעגנַאגעג זיא יורפ יד ןוא ,ךעלעקשולעּפַאק ןָאטעגנָא יז ןעייג ּפעק יד ףיוא
 ןטלַאה ,ךעלעקנעּב ףױא קעװַא ךיז ןצעז יז יװ טעז רע .ןעלעטנעל ענייש רעייז טימ
 רעד טָאה ,ךעלעפעש עלופ ןקלָאמעגנָא ןיוש ןּבָאה יז ןעו ,ןקלעמ ןעמענ ןוא ךעלעפעש
 עג גךעלקינשולעּפַאק יד ןּבָאה קיטכיל ןרָאװעג זיא'ס יװ .סַאפ םעד טרעקעגרעּביא דיי

 עגײלק ןעגַײז סָאד .עטוג.טשיג יד עקָאסיװ ןיא ןסיײה ױזַא--ךעלקינשולעּפַאק :רעלמַאז ןופ גנורעלקרעד ?

 ןוא עטבעלַאּב רַאפ ןלעטשרַאפ ךיז ןענעק ךעלקיגשולעּפַאק .ךעלעשולעּפַאק עצרַאװש ,עסױרג טימ ךעלעשטנ;מ
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 ,ןּפַאכ וצ ןזיװַאּב דיי רעד טָאה יורפ יד ןוא ,ןפָאלטנַא זיא ליּבסנַאמ רעד .ןפױלטנַא ןעמונ
 טשינ ריא טעװ רע ּבױא ,טגָאזעגוצ ןוא ןטעּבעג טָאה יז .טעגרהעג רעיי: ויא טָאה רע
 ךלימ ליפ ױזַא לָאמַא ךָאנ ןּבעג ןלעװ תומהּב יד ןוא ,ןעמוק טשינ רעמ יז ןלעװ ,ןענעגרה

 .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא ,ןּבעגעג ןּבָאה ייז ליפיוו

 ('ה רעיסעלָאּפ ,עקָאסיװ)
 32.627 'נ 'װניא

.8 

3 

 טגעלפ טנװָא עלַא ןוא ,רעטוג=טשינ ַא טעשזַאנעגנַײא ךיז טָאה לַאטש ַא ןיא דיי ַא ַײּב

 טָאה ןריּפשכָאנ טַײצ ַא ךָאנ ,ךעלעּפעצ ןטכעלפסיוא םיא ןוא דרעפ ןַײז ןרעטַאמרַאפ רע

 .רעַײפ רַאפ ארומ ןּבָאה סָאװ ,ךעלקינשולעּפַאק ענױזַא ןענַײז סָאד זַא ,טסּוװרעד ךיז ןעמ

 טָאה רע זַא ,טכַאנַײּב ,לַאטש ןיא טקיטכענעג ןוא דיי רעד טלעטשעגנייא ךיז טָאה לָאמנײא
 וצ ןזיװַאּב טָאה קינשולעּפַאק רעד .רעַײפ ןדנוצעגנָא ךַײלג רע טָאה ,ךרָאש ַא טרעהרעד

 =עגוצ שולעּפַאק םעד טָאה דיי רעד ,דרעפ ןפיוא ןּבילּבעג זיא שולעּפַאק ןַײז רָאנ ,ןפיולטנַא

 לָאז רע זַא ,ןּפַאלק רעטצנעפ ןיא ןעמוקעג ןעמ זיא טכַאנַײּב ןגרָאמ ףיוא .ּבוטש ןיא ןעמונ
 ,ןּבעגּפָא טלָאװעג טשינ ןוא רעטסַײרד ַא ןעװעג זיא דײ רעד .לשולעּפַאק םעד ןּבעגּפָא

 לָאז רע זַא ,גנידַאּב םעד ףױא לַאטש ןיא קירוצ ןגיײלוצקעװַא טגָאזעגוצ רע טָאה ףוס םוצ

 .ןעמוקעג טשינ רעמ יז ןענַײז ןּבעל ןַײז ףיױא .ןעמוק טשינ לָאמניײק םיא וצ ןיוש

 ('ה רעיסעלָאּפ ,עקָאסיװ)
 32,630 *ג 'ווגיא

9. 

 ,ג

 רעיײז ירפ רעד ןיא זיא דרעפ ןַײז יװ ,טקרעמַאּב לָאמ עכעלטע טָאה הלגע:לעּב ַא

 ּביל ןּבָאה סעקינשולעּפַאק יד זַא ,טרעהעג לָאמַא טָאה רע ,טציוושרַאפ ןוא טרעטַאמעגסיוא

 ןעו זַא ,טרעהעג ךױא טָאה רע .יײז ףיוא טכַאנ עצנַאג ַא ןטַײר ייז ןוא דרעפ עוויס

 ןוא ,ןעמוק טשינ רעמ ןיוש ייז ןלעװ ,לשולעּפַאק םעד קינשולעּפַאק ַאזַא ַײּב ּפָארַא טּפַאכימ

 רַאפ ארומ רעייז ןּבָאה ייז זַא ,טרעהעג טָאה רע .דלָאג ךס ַא יז ןלָאצַאּב לשולעּפַאק ןרַאפ

 טרָאד ךיז ןוא לַאטש ןיא ענרעטמַאל ַא טימ קעװַא לָאמנײא רעּבירעד רע זיא ,רעַײפ

 .םורַא טפיול ןוא טעשזריה דרעפ רעד יװ ,טרעהרעד רע טָאה ױזַא קידנגיל ,ןטלַאהַאּברַאפ

 ,ןפָאלעצ ךיז ןענַײז ךעלקינשולעּפַאק עלַא--עקרעטמַאל יד ףיוא ּבײה ַא ןּבעגעג רע טָאה

 קעװַא ןוא לשולעּפַאק םעד ןעמונעגוצ טָאה רע .לשולעּפַאק ַא ןסעגרַאפ טָאה רענייא רָאנ

 =עג םיא ןוא סעקינשולעּפַאק רָאּפ ַא ןעמוקעג םיא וצ ןענַײז טכַאנַײּב ןגרָאמ ףיוא .םײהַא

 ךס ַא רַאפרעד ןּבעג םיא ןלעװ יײז זַא ,טגָאועג םיא ןּבָאה יז ,לשולעּפַאק םעד ןטעּב

 ןעגנערּב טשינ םיא ןלעװ יז זיּב ,לשולעּפַאק םעד ןּבעג טלָאװעג טשינ ייז טָאה רע ,דלָאג

 טימ ןָאט וצ סעקינשולעּפַאק ןּבָאה ןטסרעמ םוצ .ןשטנעמ םעד ךעלציּפש יילרצלּכ ןָאטּפָא ןוא ,ןכַאז עטּבעלַאּבמוא

 טפערט ןעמ ,ךעלקינשולעּפַאק יד ןעּפעשטרַאפ וצ טיג ףױא תולוגס ײר עצנַאג 8 ןּבָאה תולגע.ילעּב ,תומהּב ,דרעפ

 .א"א ץלַאז ,רעקוצ ,ןסּפעש ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ,רעסױרג שא זיא רעקרַאפ רעד ּוװ ,ןגעװ יד ףױא טפָא יז



 תורוֿפמ 12

 טימ גרַאּב ןלֹופ ַא ןעזרעד טָאה רע ןוא ,עגר ןיײק טרעױדעג טשינ טָאה סע .דלָאג יד
 סָאװ ,טסּוװעג טשינ טָאה רע רעּבָא ,לשולעּפַאק םעד ןּבעגעגקעװַא יז רֶע טָאה טציא ,דלָאג

 =עװ ,ןטלַאהַאּב וצ סָאד ּוװ ,טכַאוטעג ןוא ןענַאטשעג רע זיא .דלָאג ליפױזַא טימ ןָאט וצ
 ַא לָאמַא ךָאנ טָאה רע זַא .קיטכיל ןרָאװעג זיא לַײװרעד .תובוח יד רעירפ ןּבעגּפָא ןעמ

 .ךעלּברעש טימ גרַאּב ַא ןעורעד דלָאג טָאטשנָא רע טָאה ,דלָאג גרַאּב ןפיוא ןָאטעג קוק

 ('װ רעיסעלָאּפ ,עקָאסיװ)
 32.226 'ג 'װניא

90 
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 טרעטַאמעגסױא ,קנַארק טרעוװ דרעפ ןַײז זַא ,טקרעמַאּב סעּפע טָאה ןַאמרופ רעד .ןטנוזעג ַא

 :טגָאזעג ױזַא םיא טָאה בר רעד .בר םוצ ןַײרַא רע זיא .סענַאר עסיורג רעײז טָאה רע ןוא

 ןוא לטרַאג ַא ןעמענ וטסלָאז רעּבירעד ,דרעפ ןַײד ןרעטַאמ סעקינשולעּפַאק יד יװ ױזַא,

 ןוא ןּבָארג ַא רעייז ,דרעפ ַא טַאהעג טָאה רע .ןַאמרופ ַא ןעװעג זיא לטעטש ַא ןיא

 :שולעּפַאק יד--טייטש דרעפ רעד ּוװ לַאטש ןיא ןענעבנגנַײרַא ךיז טכַאנ ןטימ ןיא טסלָאז

 ,ייז ןדניּבמורַא םיא טימ ןוא לטרַאג םעד ןעמענ טסלָאז ןוא -- ןעז טינ ריד ןלָאז סעקיג
 ןוא ;ןסַײרסױרַא ריד ןופ ןענעק טינ ןיוש ךיז יז ןלעװ ,ריד וצ יז ןעּפעשטוצ םעדכָאנ

 טיג ןיוש יײז ןלעװ ,ןוָאלּפָא ייז טסלָאז ןוא ,ןשולעּפַאק ערעייז יז ַײּב ןעמענוצ טסלָאז

 ןוא ןעװעג זיא ױזַא "דרעפ ןַײד ןעפעשט ןענעק טינרָאג ןיוש ןלעװ ןוא חוּכ ןייק ןּבָאה
 ,דרעפ סנַאמרופ םעד טינ לָאמנײק רעמ ןיוש סעקינשולעּפַאק יד ןעּפעשט ןָא טלָאמעד ןופ

 (קָאטסילַאיּב)
 24,598 ינ יוװניא

 ,13ו

 .ה

 ַא ןיא ןָאטעגנָא ,ץירּפ ַא וצ טייג'ס--טעז רע ,לַאטש ןיא טכַאנַײּב ןַײרַא זיא בצק ַא
 ןלַײמ עכעלטע ןרָאפרעטנוא רימ טימ וטסעװ רשפא, :ױזַא םיא וצ טגָאז ןוא ,שולעּפַאק
 ןופ ןעמוקעג רעטציא ןיּב'כ, :םיא ֹוצ רע טגָאז "ןלעװ טסעװ וד ליפ ןלָאצַאּב ריד לעװ'כ
 טינ רימ טימ טסנעק, :םיא וצ יױװַא רע טגָאז .רָאפ טינ ריד טימ ןעק'כ ,סנגעװ רעד
 ךיז רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה רע זַא ,'ליומ ןיא ןָא רימ שיפ ;סָאװ ,וטסיײװ ;ןרָאפ
 ,ןרָאװעג ןעקנוזעגנַײא ץירּפ רעד זיא ."לארשי:עמש, ןעַײרש ןעמונעג ןוא ןקָארשרעד רעייז

 ('װ רעקָאטסילַאיּב ,ענרָארג)
 52.224 'גנ 'וװניא

2. 

 ױ

 .עינשזוק ןיא סטכַאנוצ-תּבש לָאמניײא טעּברַאעג ןּבָאה קינדַאלעשט ןטימ לַאװָאק אּבַא
 טעּב ןוא טנַאה ןיא לדרעפ ַא טריפ ןוא ,לשולעּפַאק ַא ןיא ןָאטעגנָא ,לצירּפ ַא ןַײרַא טמוק
 ןעמ לָאז םיא טדימש ןעמ רעדייא ,רע טעּב ךָאנרעד ,ןדימשּפָא םיא לָאז רע ,לַאװָאק םעד
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 ַא טמענ לַאװָאק רעד .עינשזוק רעד רעטניה ןעװעג זיא ךַײט רעד .ןעיאּפנָא רעירפ םיא
 רע ,ןעקנירט וצ דרעפ םעד ןּבעג וצ ןָא טּבײה רע .ךַײט םוצ דרעפ םעד טריפ ןוא לסעק

 ליװ ןוא רעמ ץלַא רעטַײװ סָאװ טקנירט דרעפ רעד--ןעצ ,ריפ ,ייווצ ,לסעק ןייא םיא טיג

 =יא רע טָאה ,ןקָארשרעד קרַאטש רעײז ךיז טָאה לַאװָאק רעד .ןײגקעװַא טשינ ךַײט ןופ

 עינשזוק ןיא זיא לצירּפ רעד .עינשזוק ןיא קירוצ ןפָאלטנַא זיא ןוא דרעפ םעד טזָאלעגרעּב
 ,ןעמוקעגניהַא זיא רע ּוװ קינדַאילעשט םעד טגערפעג טָאה לַאװָאק רעד .ןעוועג טשינ ןיוש

 ײז ןּבָאה ,ןרָאװעג םלענ זיא רע--ןעזעג טשינ טָאה רע זַא ,טגָאזעג קינדַאלעשט רעד טָאה

 ןָאטעגּפָא לציּפש ַא ָאד ןּבָאה םידש זַא ,ןענַאטשרַאפ

 יעקָאסיװ ןיא קירוצ ןרָאי טימ ןעשעג זיא סָאד

 ('װ רעיסעלָאּפ ,עקָאסיװ) 32.632 'ג 'װניא

3. 

 ױ

 ןיג טגעלפ דײ רעד ןעװ ,ןגרָאמירפ עלַא .דרעפ א ןעװעג זיא ןדיי ַא םענייא ַײּב

 ַא טניר ליומ ןַײז ןופ ןוא סַאנ זיא דרעפ רעד זַא ,ןעז רע טגעלפ ,ןסע דרעפ םעד ןּבעג

 .זיא סָאד סָאװ ,טסּוװעג טינ טָאה דיי רעד .טרעטַאמרַאפ קרַאטש זיא רע ןוא םיוש רעסַײװ

 ױזַא ןיא דרעפ רעד סָאװ ,ןַײז סָאד ןעק סָאװ, :םירעיוּפ יד ַײּב ןגערפ קעװַא זיא רע

 לַײװ ,רַאפרעד טרעטַאמרַאפ זיא דרעפ רעד זַא ,טגָאזעג ןּבָאה םירעיוּפ יד "?טרעטַאמרַאפ

 ןּבָאה םירעיוּפ יד טימ דײ רעד .םיא טרעטַאמ ןעמ ןוא םיא ףיוא םידש ןרָאפ טכַאנַײב

 ןופ רעיוט ןיא ןטינשעגסיוא יז ןּבָאה ,טכַאנַײּב דרעפ ןטימ רָאפ טמוק סָאװ ןעז טלָאװעג

 =עג יײז ןּבָאה ,ןָאטעג קוק ַא ןוא רַאנַאפ ַא ןעמונעג יז ןּבָאה טכַאנ עּבלַאה ,ךָאל ַא לַאטש
 ןּבָאה ייז זַא ,םידש יד .טעּפָאס ןוא סיפ יד טימ טעּפָאט ןוא טייטש דרעפ רעד יװ ןעז

 ,ןדנּוװשרַאפ ייז ןענַײז ,רעַײּפ ןעזרעד
 ('װ רענליװ ,ענישטשיוקרַאש) 27,571 יג 'װניא

4 

 יח

 =נעטש ןגעלפ ןלַאטש ענַײז ,רעלדנעה:דרעפ רעסיורג ַא טניֹוװעג טָאה לטעטש ַא ןיא

 רחוס רעד טגעלפ ,רעגײזַא ףלעװצ זיּב ,טנװָא ןצנַאג םעד .דרעפ טימ טקַאּפעג ןַײז קיד

 =סיוא דרעפ יד ןעניפעג רחוס רעד טגעלפ ןגרָאמ ףיוא ,םורַא ןפיול דרעפ יד יװ ,ןרעה

 ,טרעדנּוװעג רעײז סע טָאה רחוס םעד .סייווש ןסיג יז ןופ ךיז טגעלפ'ס ןוא עטרעטַאמעג

 ןיא זַא ,טגָאזעג טָאה בר רעד .עטכישעג יד ןליצרעד םיא בר םִַײּב קעװַא זיא רע ןוא

 ,ןעז סע טעװ רע זַא ,רע זומ רַאפרעד .דרעפ יד ןרעטַאמ ןוא םידש ךיז ןעניפעג לַאטש

 ,ףלעװצ רעגייז ַא ,טכַאנַײּב .ןַײז טינ םידש ןיײק רעמ ןלעװ ,שטַאּפ ַא דרעפ ןדעי ןּבעג

 לַאטש ןיא ןַײרַא רע זיא ,דרעפ יד ןופ ןפיול םעד טרעהעג רעדיװ טָאה רחוס רעד תעשּב

 םיא טָאה ןוא ןסעזעג רענייא זיא דרעפ ןטסעּב ןפיוא :טױעדנּוװרַאפ רעייז ךיז טָאה ןוא

 ,שטנעמ רעד ןוא שטַאּפ ַא טגנַאלרעד דרעפ םעד טָאה רעלדנעה רעד ,ןסימשעג רעיײיז

 ןענַײז ןָא טלָאמעד ןופ .שַא ןיא ןרָאװעג סלדנַאװרַאפ זיא ,ןסעזעג םיא ףיוא זיא סָאװ

 .ןעוועג טינ לַאטש ןיא םידש ןייק רעמ
 (עטיל ,לװַאש) 48,356 'ג 'װניא

)1 





 ךללהטלמ עקיציוה ןוא יו ביוו





 ךעלהׂשעמ עקיציוו ןוא ןציוו

 דבח עקטָאמ

 טנרעלעג טָאה עקטָאמ .גנילציוװ ַא ןרָאװ עג זיא עקטָאמ יֹוזַא יװ ,ן'

 טָאה לָאמ ןייא .ןסע םַײב ןעמַאז ךיז רע טגעלֿפ .געט ןסע רע טגעלֿפ .זולק ןיא ןואג םַײב

 ףרַאד ךיא ,טָא, :טרעֿפטנעעג רע טָאה ,ךיז טמַאז רע סָאװ רַאֿפ ,טגערֿפעג םיא ַײב ןואג רעד

 ; ןואג רעד םיא וצ ּפָּא ךיז טֿפור .'לּפָאג ַא ָאד ,רעסעמ ַא ָאד ,לֿפעל ַא טלעֿפ ָאד ,ןטרַאװ ןציז

 ."טוג, -- "טסוה ַא ןבעג וטסלָאז ,ןסע םַײב לֿפעל ַא ןלעֿפ ריד טעװ סע רעמָאט ,עקטָאמ,

 לֿפעל ַא עקטָאמ טּפַאכ ,טסוה ַא טוט ןוא ךוֿבּכה:תיב ןיא ןַײרַא ןואג רעד טייג לָאמ ןייא

 ןבעל לָאז רע ,ןטלָאשעג ןואג רעד םיא טָאה רַאֿפרעד רַאֿפ ,רעטנוא םיא טגָארט ןוא

 ,תומכח ןוֿפ

 קָאבולג 20

 םיא ןעמ לָאז ,ןברַאטש טעװ רע ןעװ זַא ,טױט ןרַאֿפ ןטעבעג טָאה דבח עקטָאמ ,2
 יד ןרַאנסױא רע טעװ רעדניק יד ַײּב לַײװ ,ןבָארגַאב ןענַײז רעדניק יד ּוװ ןגַײלקעװַא
 ,ײז טגנערב ןעמ סָאװ ,סנסַײבנָא יד .טימ ןגָאטימ

 עניש טשיוקרַאש 2,906

 ךיז טָאה סע הֿפרׂש ַא ןכָארבעגסױא ףױה ןֿפױא ןעקטָאמ ַײב זיא לָאמ ןײא ,3
 ןעמ .טלמוטעצ ןרָאװעג ןענַײז ךעלטנייװעג רעניֹוװנַײא עלַא .ךיוא בוטש ןַײז טּפַאכעגנָא
 ַײב ןעמ טגערֿפ .טײרֿפעג ךיז ןוא ןענַאטשעג ןיא עקטָאמ ןוא ,רעסַאװ ןגָארטעג טָאה
 ןצנַאװ יד ןָא המקנ ַא עז ךיא, :עקטָאמ טרעֿפטנע ,"!וטסכַאל עשזיסָאװ, :ןעקטָאמ

 ענליוו 20:052

 ?ערעשטעװ ףיוא טכָאקעג יז טָאה סָאװ ,בַײװ ןַײז ַײב עקטָאמ טגערֿפ לָאמ ןיא 4

 .ןסע עדייב רימ ןלעװ -- קנערק ַא בױא, :עקטָאמ טרעֿפטנע ."קנערק ַא, :יז טרעֿפטנע

 ענליוו | 5:::20

 טייג .רעיומ ַא ףיוא ךיז טקוקרַאֿפ ןוא סַאג ןיא דבח עקטָאמ טייג לָאמ ןײא 5

 םעד ןֿפױק רשֿפא טסליװ ,עקטָאמ ,וטסקוק סָאװ, :םיא ַײב טגערֿפ ןוא שטנעמ ַא ַײברַאֿפ
 ךיא בָאה רעױמ ןֿפױא, :עקטָאמ טגָאז "?טלעג וטסָאה ּוּה; .'ָאיי רע טגָאז "?רעױמ
 ןעמ ףיַאד ,בוטש רעַײנ ַא ןיא ןַײרַא טייג ןעמ זַא ,הׂשעמ עצנַאג יד זיא סָאד רָאנ ,טלעג
 ,ָאטינ זיא סָאד ןוא ,טיורב לבעל ַא ןבָאה

 שטיווָאלינוד 136

 טָאה טנַאה ןיא .טֿפעשעג ַא ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא לָאמ ןיא זיא דבח עקטָאמ 6
 םוצ לטנַאמ ַא וצ רימ טײײנ; :רעמערק םוצ טגָאזעג טָאה ןוא רעגנעה ַא ןטלַאהעג רע
 ,"ןלָאצַאב לעוװו'כ ,רעגנעה

 שטיווָאלינוד 2649
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 ,װָאטַאּפָא ריֿבג רעסױרג רעד טגיֹוװעג סַאג רענליו ףױא טָאה ענליו ןיא ,?7
 טָאה סָאװ ,לטיה רעַײנ ַא ןיא רעטצנעֿפ סריֿבג םעד ַײברַאֿפ דבח עקטָאמ טייג לָאמ ןייא
 יד ןצַאש לָאז רע ,ןװָאטַאּפָא טעב ןוא ּפָא עקטָאמ ךיז טלעטש .סעקיּפָאק 40 טסָאקעג
 +רַאֿפ עדייב סָאד ןלָאז רימ, :עקטָאמ טגָאז .,'סעקיּפָאק 30, :ָאטַאּפָא טרעֿפטנע .,לטיה
 !"קיסַײרד יװ רעמ סָאװ ,געט ַײרד עלַא ןעניד

 צנליוו 60

 וצ טייג .רעסַײמש ַא רַאֿפ ןּבעגעגנָא ךיז ןוא דָאב ןיא ןעמוקעג זיא דבח עקטָאמ 8
 ,לָאּכ ןֿפױא ןסַײמשסױא ןוא ןשַאװמורַא םיא לָאז רע ,םיא ַײב טעב ןוא דיגנ ַא םיא וצ
 דיגנ רעד .לבור ןבלַאה ַא דיגנ רעד םיא טיג ,ןלָאצַאב רגִירֿפ לָאז רע ,עקטָאמ טעב
 ,ןגיל וצ ןרָאװעג סואימ זיא דיגנ םעד זַא .םלענ טרעװ עקטָאמ ןוא לָאּפ ןֿפױא ךיז טגייל
 רעד םיא טָאה .ןרעדנַא ןַא קידנשַאװ ןענוֿפעג םיא טָאה ןוא ןעקטָאמ ןכוז ּפָארַא רע זיא
 יװ ױזַא,:טרעֿפטנעעג עקטָאמ טָאה *!ןסַײמש טינ ךימ וטסייג סָאװ רַאֿפ, :טגערֿפעג דיגנ
 ןלעװ טינ ךיז טעװ ריא ןעוװ ,לָאמ טייוװצ ַא ,ןַײא ךיא קנעש ,טגיילעג ןײלַא ךיז טָאה ריא
 : !"ןסַײמש עקַאט ךַײא ךיא לעװ ,ןגייל

 צנליוו 2006

 רע .ןװיױא ןֿפױא ןֿפָאלש טגיילעג ךיז ןוא עמשטערק ַא ןיא ןַײרַא זיא עקטָאמ ,9
 ?"ןכערב, .זעק ַא טנקירטעג ןװױא ןֿפױא ךיז טָאה דָארג ;קירעגנוה רעייז ןעוועג זיא
 -נענײמ ,טרעֿפטנעעג רעמשטערק רעד טָאה -- 'ךערב, .רעמשטעוק םַײב עקטָנמ טגערֿפ
 טליטשעג ןוא זעק םעד ןכערב ןעמונעג עקטָאמ טָאה יװַא ,טוג טינ ןיא ןעקטָאמ זַא ,קיד
 ,רעגנוה ןַײז

 צנליוו 2:054

 יסיױא ריֿבג רעד טָאה ,ריֿבג ַא טימ טכַארברַאֿפ לָאמ ַא טָאה דבח עקטָאײטפ 0

 רָאנ .טינ ְךַאז ןייק ,רע טגָאז ,טלעֿפ רימ, ,ץרַאה רעטיב ןַײז ןעקטָאמ רַאֿפ טלייצרעד

 ,שטנעמ רעטסכעלקילג רעד ןעװעג ךיא טלָאװ ,ןכיירגרעד טנעקעג טלָאװ'כ זַא ןכַאז ייווצ

 ןבָאה רעדניק ענַײמ :ךַאז ערעדנַא יד ןוא ,ןברַאטש טינ ןלעװ טלָאװ'כ :ךַאז עטשרע יד
 עקטָאמ ךיז טָאה -- 'ןגױא עצרַאװש ןבָאה ןלָאז יז ,ןלעװ ךיא טלָאװ ,ןגיוא עסואימ רעייז

 עדייב ףיוא הצע ןַא ןבעג ךַײא ךיא לעװ ,לבור 5 ןבעג רימ טעװ ריא בוא, ;ןֿפורעגּפָא
 ,ךיז טדַמְׁש, :ןֿפורעגּפָא עקטָאמ ךיז טָאה ,לבור 5 יד ןבעגעג םיא טָאה ריֿבג רעד ,"ןכַאז
 םעד טימ ריא טעװ רעדניק יד ןוא -- ןרגּפ רָאנ ,ןברַאטש טינ לָאמ ןייק ןיוש ריא טעװ

 "ןגיוא יד ןצרַאװשרַאֿפ

 עגדָאיג 2066

 בוא ,םיחרוא יד ןטעבעג רע טָאװ ,לוש ןיא תבש ןעמוקעג לָאמ ַא זיא עקטָאמ ,1
 קעװַא םיחרוא יד ןענַײז ןענװַאד ןכָאנ .תבש ףיוא םיא וצ ןעמוק יז ןלָאז ,ךעלגעמ זיא'ס
 ןייג ןיוש ייז ןליוװ ,ןסָאלשרַאֿפ זיא סע ,ריט רעד וצ וצ ןעייג יז ,תבש ףיוא ןעקטָאמ וצ
 ןענעֿפע לָאז רע זַא ,יײז ןטעב ,רעטצנעֿפ םַײב טייטש עקטָאמ זַא ,יײז ןעעזרעד -- קירוצ
 - ,ןעלגעמ ויא'ס ביוא :;טגָאזעג ךָאד ןַײא בָאה ךיא , :עקטָאמ טרעֿפטנע ,ריט יד
 ,ןַײרַא טמוק

 ֿביֿבַָאילּה 2,4
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 =רַאֿפ ייז ןוא ץכעלָאשירעײא ןוֿפ סעקשָארּפ טכַאמעג לָאמ ַא טָאה דבח עקטָאײ 2
 וצ ןעמוקעג םורַא ךָאװ ַא ןיא זיא רע ןעװ .ןצנַאװ וצ לטימ ַא יװ רעבַײװ יד טֿפױק

 ,טגָאזעג ייז טָאה רע .טינרָאג טֿפלעה סע זַא ,טלייצרעד םיא ייז ןבָאה ,רעבַײװ עבלעז יד

 ,ןָאט לציק ַא ,לסיֿפ ַא רַאֿפ ץנַאװ םעד ןעמעננָא :ןָאט ױזַא ןעמ ףרַאד קעשָארּפ ןטימ זַא

 --ליױמ ןיא לסיב ַא ןטישנַײרַא טלָאמעד םיא ןעמ לָאז -- לױמ יד ןענעֿפע ךָאד רע טעװ

 ןעמ ןעק ,טנַאה ןיא ץנַאװ םעד טלַאה ןעמ זַא; :טגָאזעג םיא יז ןבָאה .ןקריװ סָאד טעװ

 ,"יזַא ןעק'מ ןוא ,ױזַא ןעק'מ, :רע טגָאז *! ןטערטעצ ןוא ןֿפרַאװּפָארַא ןיוש ךָאד םיא

 קָארט 09,:5

 שטַאּפ ַא ,רעמעלעב ןֿפױא ףױרַא עקטָאמ זיא ןענעייל ןרַאֿפ תבש לָאמ ןייא ,3
 ןעמוק לָאז ,סטכַאמעגנַײא ביל טָאה סע רעװ ,ןדִיי, :ןֿפורעגסױא ןוא שיט ןיא ןבעגעג

 םעד ןסעגעגּפָא ,םײהַא קעװַא זיא עקטָאמ ,"ןֿפָאלש ןכָאנ רעגייז ַא 3 רימ וצ טנַײה
 ןױוש זיא ,רעגייז ַא 3 ןענַאטשעגֿפױא זיא רע ןעװ ,ןֿפָאלש ךיז טגיילעג ןוא טנלָאשט

 גערֿפ ַא ןוא ייז וצ סױרַא זיא עקטָאמ .,םלוע רעסיורג ַא טלמַאזרַאֿפ ןעוועג ףיוה ןֿפױא

 ןייג ןיוש ריא טנעק ,ױזַא בױא, -- "עלַא !עיג -- "?ָאד עלַא ןיוש טַײז ריא , :ןָאטעג
 סטכַאמעגנַײא ביל טָאה סע רעװ ,ךיא סייוו טציא ,םײהַא

 ֿביֿפָא.לּת | 206:4

 רעװ .ןגָאװ ַא טימ דרעֿפ ַא תוֿפּתושב םענייא טימ טֿפױקעג טָאה עקטָאמ 4

 ,לטעטש ַא ןיא ןיָאֿפעגקעװַא עקטָאמ זיא לָאמ ןייא .ןרָאֿפעג זיא רעד ,טֿפרַאדעג טָאה'ס

 ןּפַאכרעביא עמשטערק ןיא ןַײרַא ןוא דרעֿפ םעד ןדנובעגוצ ,רעמשטערק ַא וצ ןרָאֿפרַאֿפ

 דרעֿפ רעד, :עקטָאמ טגָאז .דרעֿפ רעד ָאטשינ ,דרעֿפ םוצ סױרַא טייג רע .,ץרַאה סָאד

 םלוע רעד .'ןָאטעג טָאה עטַאט ןַײמ סָאװ ,ןָאט דלַאב לעװ ךיא רָאנ ,עטנַארט עטלַא ןַא זיא

 ףױא טָאה ןעמ !ןָאטעגּפָא טָאה עטַאט סעקטָאמ סָאװ ,סיײװ רעװ :ןקָארשרעד ךיז טָאה

 ןיא ןסעזעג זיא עקטָאמ זַא ,ןגָאװ ַא טימ דרעֿפ ןטוג ַא טֿפױקעג ןוא טלעג ןבילקעגֿפױנוצ ךיג

 טָאח עטַאט ןַײמ סָאװ,-- *1 עטַאט ןַײד ןָאטעג טָאה סָאװ ,עקטָאמ, :םיא ןעמ טגערֿפ ,ןגָאװ

 "סוֿפ וצ םײהַא קעװַא ךיז רע זיא ,דרעֿפ םעד טעֿבנגעג םיא ַײב טָאה'מ זַא !ןָאטעג
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 ?לעװַא יוג םעד טָאה רע .זדנַאג ַא יג ַא ַײב טֿפױקעג עקטָאמ טָאה לָאמ ןיא ,5

 טרַאװ ןוא טרַאװ יוג רעד .ןלָאצּפָא ןטרָאד םיא טעװ רע זַא ,טגָאזעג ןוא םיהַא טריֿפעג
 רעד טגָאז ,לַאטש ןיא ןטלַאהַאב רע טָאה זדנַאג יד ןוא ;טינ םיא טלָאצַאב עקטָאמ ןוא
 ריד ךיא לָאז סָאװ רַאֿפפ :עקטָאמ טגָאז ."זדנַאג יד רעדָא טלעג יד קעװַא רימ ביג, ; יוג
 יד רימ ַײב טֿפױקעגּפָא ךָאד טסָאה וד ,שטַײטס, :ױג רעד טגָאז "!טלעג ןבעג סעּפע
 רימ ביג ,ןײג וצ טלַאק רימ זיא'ס, :עקטָאמ טגָאז "!טנַאיצילָאּפ ַא וצ םוק ןיוש ?זדנַאג

 ,יצילָאּפ ןיא קעװַא ןענַײז יז ןוא ץלעּפ םעד ןבעגעג ןעקטָאמ טָאה יוג רעד .'ץלעּפ ןַײד

 טלייצרעד ןוא טנַאיצילָאּפ ןרַאֿפ יג רעד ךיז טגָאלק ,ײצילָאּפ ןיא ןעמוקעג ןענַײז יז זַא

 ךיוא זיא ץלעּפ רעד זַא ,ןגָאז דלַאב וטסעװ רשֿפא, :עקטָאמ טגָאז .הׂשעמ עצנַאג יד םיא

 ַײב ןוא ,יוג םעד ןביוטעגסױרַא ןטנַאיצילָאּפ יד ןבָאה '!סיװעג, :יוג רעד טגָאז *? רענַײד
 ,טסיזמוא רַאֿפ ץלעּפ ןטימ זדנַאג יד ןבילבעג זיא ןעקטָאמ
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 רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה

 ,לטעטש ַא ןיא ןעמוקעג רעקירעגנוה ַא רעילָאּפָארטסָא לשרעה זיא לָאמ ןייא ,6

 .הדיחי:תב ןַײז סא טיג דיגנ רעקידלטעטש רעד זַא ,טסּוװרעד ךיז רע טָאה טרָאד

 טלָאװעג טשינ ןבָאה םיתרשמ יד רעבָא -- .ןוט קוק ַא ףרַאד'מ -- רע טכַארט -- אל'מ

 לשרעה טֿפױל ,ןַײרַא בוטש ןיא םענעסילשעגּפָא ןוא םענעסירעגּפָא ןימ ַאזַא ןזָאלנַײרַא

 םיא לָאז רע ,ןערנ טימ םיא ַײב טעב ןוא ןדִיי ןטנַאקַאב ַא וצ קעװַא רעילָאּפָארטסָא

 ןוא עטָאּפַאק עַײנ ןַײז טרעֿפוק ןוֿפ סױרַא דָיי רעד טמענ .עטָאּפַאק עקידתבש ןַײז ןעַײל

 ,טרָא קידוֿבּכב ַא ףױא םיא ןעמ טצעז .הנותח רעד ףיוא לשרעה טמוק .ןעלשרעה טַײל

 טֿפױל .עטָאּפַאק רעד ףיוא גנידצלַא סיוא סע רע טסיג ,םיא רָאנ טגנַאלרעד ןעמ סָאװ ןוא

 י!לשרעה ,ריא טוט סָאװ, :גערֿפ ַא םיא טיג ןוא ןעלשרעה וצ וצ רענייא

 ּפָא רימ טשינ ךָאד טיג'מ, :רעילָאּפָארטסָא לשרעה טרעֿפטנע ,"ךייש זיא סָאװ,
 ,"עטָאּפַאק רעד רָאנ ,דוֿבּכ
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 םעד טלָאװעג טָאה םלוע רעד .ֿבצע רעקרַאטש ַא רודה קידצ ַא ןעוועג זיא'סס ,7
 טמוק עלעשרעה  .רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה טּכַארבענּפָארַא ןעמ טָאה ,ןַײז חמׂשמ ןיבר
 טגערֿפ יבר רעד .קידנכוז ךיז טכַאמ ןוא טנַאה רעד ןיא טכיל ַא טימ ןיבר םוצ ןַײרַא
 יד טזָאלעגּפָארַא טָאה יבר רעד זַא ,עז ךיא, :רע טרעֿפטנע "? וטסכוז סָאװ ,לשרעה, :םיא
 ".הדיֿבא תֿבשה ןוֿפ הווצמ יד ןַײז םייקמ ליוו ךיא .יז ךיצ ךוז ,זָאנ
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 ףצסיוא טַאהעג טָאה טניֹוװעג טָאה רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ּוװ לטעטש יד ,8
 ןוא ,ןרעװ רוטּכ טנָאקעג טינ םיא ןוֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,רערָאנש ןסיוועג ַא ןוֿפ ןייטש

 ןייק ןבָאה ייז .ןלַאדנַאקס ןכַאמנָא לטעטש ןיא ןעמוקעג רע זיא ןכָאװ ייווצ עלַא טעמּכ

 ךיז טָאה עלעשרעה .ןעלעשרעה וצ ןדנעװ וצ ךיז יװ רָאנ ,טַאהעג טינ געװסיוא רעדנַא

 ןעילעג רע טָאה םעד בילוצ רָאנ ,ןבַײרטוצּפָארַא םיא זַײרּפ ןסיװעג ַא רַאֿפ ןעמונעגרעטנוא

 ידֹּכ ,ץלַא סָאד -- ןכַאז ךָאנ ןוא לטרַאג ַא ,לטיה ענעטעמַאס ַא ןוא עטָאּפַאק ענעדַײז ַא

 .ריבג ַא יװ ןעזסיוא לָאז רע

 ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןעלעשרעה ףױא ןזיװעגנָא שמש רעד טָאה ןענװַאד ןכָאנ
 דלַאב םיא טָאה ןוא ,'תבש:טוג, טגָאזעג םיא ,ןעמוקעגוצ םיא וצ זיא ןַאמערָא רעד .חרזמ

 ץנַאג םיא טָאה עלעשרעה .םיא ַײב ןסע טלעטשַאב םיא ןעמ טָאה טנַײה ףיוא זַא ,טגָאזעג

 רע וַא ,גהונ ךיז זיא רע לַײװ ,ןטרַאװ לסיב ַא ןסײהעג םיִא ןוא טרעֿפטנעעג םערַאװ
 ןַאמערָא רעד ןוא ,ןענװַאד םוצ ןעמונעג ךיז טָאה עלעשרעה .עלַא ןוֿפ רעטעּפש טנװַאד

 טוג, טגָצזעג עלעשרעה םיא טָאה ןענװַאד ןכָאנ .ןענװַאד םעד טרַאװעגרעביא םיוק טָאה

 ?תיב ןיא "םכילע:םולש, ןגָאזּפָא טעװ רע זיב ,ןטרַאװ ןסייהעג רעטַײװ םיא ןוא "תבש

 ,ןטרַאװ ןסייהעג רעטַײװ םיא רע טָאה 'םכילעםולש , ךָאנ ,זיא גהנמ ןַײז יװ ױזַא ,שרדמה

 םיוק ןוא טַאהעג טינ הרירב ןייק טָאה ןַאמערָא רעד .הרדס יד ןַײז ריֿבעמ טעװ רע זיב
 *טוג, ,טגָאזעג םיא רע טָאה ,הרדס יד טקידנעעג טָאה רע יװ ,ךָאנרעד .טרַאװעגרעביא

 ,טבעלרעד םיוק סָאד טָאה ןַאמערָא רעד '!ןיוש ןעייג רימ ,טמוק, :ןֿפורעג םיא ןוא "תבש

 ןוא טָאטש ןרעטנוא טריֿפעגסױרַא םיא טָאה רע זיב ,םיא טריֿפ ןוא םיא טריֿפ רע

 :טגָאזעג ןוא הֿבצמ רעדעי ַײב טלעטשענּפָא םיא ןוא םלועיתיב ןֿפױא טריֿפעגֿפױרַא םיא
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 ןַא ָאד ,עבָאב ןַײמ ָאד ןוא עדייז ןַײמ ָאד ,עמַאמ ןַײמ טגיל ָאד ,עטַאט ןַײמ טגיל ָאד

 ןוא ,רעטנַאקַאב ַא ָאד ,כש ַא ָאד ,דנַײרֿפ ַא ָאד ,עבָאבײרעטלע ןַא ָאד ןוא עדייזײרעטלע

 ,םלוע-תיב םורַא ןוֿפ תוֿבצמ עלַא רעביא טײרדעגמורַא םיא טָאה רע זיב ,רעטַײװ ױזַא

 טָאה לשרעה טַײװ טינ ןיוש זיא'ס זַא ,טגָאזעג ןוא ןֿפורעג ןיוש םיא רע טָאה ךָאנרעד

 טָאה רע סָאװ ,טָאג טקנַאדעג ןיוש טָאה ןַאמערָא רעד .טריֿפעג םיא ןוא טעװעריקרַאֿפ ךיז

 ןקָארשעג ךיז רע טָאה טַײצ עצנַאג יד ,טריֿפעגּפָארַא םלועתיב ןוֿפ םיא

 ,רימ טיג בַײװ ןַײמ סָאװ -- גהונ ךיז ןיב ךיא, :םיא וצ עלעשרעה טגָאז קידנעייג

 זַא ,טײרֿפעג ךיז ןוא טקנַאדעג םיא טָאה חרוא רעד ."חרוא םעד טֿפלעה ּפָא ךיא ביג

 ןסע טציא ןסע טינ גָאט ןצנַאג ַא ןוֿפ תוחפהילכל רע טעװ טכַאנ ַײב רעגייז ַא ײװצ

 טעמּכ ןוש זיא בוטש ןיא ןוא ,עקירעדינ ַא ןעװעג זיא יז סָאװ ,בוטש םוצ קידנעמוקוצ

 ןיא ןעמוקעגנַײרַא ןענעז ײז תעב ,ןגָאלשעצ טוג חרוא רעד ךיז טָאה ,רעטצניֿפ ןעוועג

 בָאה !טעּפש ױזַא ןעװעג וטסיב ּוו, :ןטלעש בַײװ סעלעשרעה ןביוהעג:ָא טָאה ,בוטש

 טָאה ףוס םוצ ."קיצרעֿפ ךַײא, :ןַאמערָא םוצ לשרעה טגָאז *?רָאי עצרַאװש קיצכַא ריד

 :לשרעה ּפָא ךיז טֿפור ,ןלַאֿפעג ןוא רעסַאװ לֿפעש ַא ןיא ןגָאלשעגּפָא ןַאמערָא רעד ךיז

 ,ןֿפָאלש ךַײא טגייל ,טרָא ןטוג ַא טּפַאטעגנָא טָאה ריא
 עװָארעלקַאב 82

 רעגנידיירג םִיָארֿפ

 ךיז ןגרָאז בַײװ ןוא ןַאמ יװ ,רעגנידיירג םִיָארֿפ רעטנוא ױזַא טכרָאה לָאמ ןייא ,9
 ןוא םִיָארֿפ ןַײרַא ףיול ַא טיג םעד ןיא .ןעלעדנעמ רעייז טימ ןַײז טעװ סָאװ ,קרַאטש רעיײיז

 ,טרעלקעג טָאה קלָאֿפרָאּפ סָאד ,"ןַײז טעװ ןוז רעַײא סָאװ סייוו ךיא, :גָאז ַא ייז וצ טיג
 ןעמ .שטנעמ ַא רַאֿפ טלעטשרַאֿפ רָאנ ךיז טָאה רע ןוא איֿבנה והילא ןַײז זומ דָיי רעד זַא

 סָאד ןוא עטסנעש סָאד ןגָארטעגוצ םיא טָאה ןעמ ,ןַײז וצ ֿברקמ ןבױהעגנָא םיא טָאה

 געט ַײרד ַא ןעגנַאגעגקעװַא זיא ױזַא ,ןַײז טעװ ןוז רעייז סָאװ ,;גָאז לָאז רע יבַא ,עטסעב

 םעד זַא ,רע טרעֿפטנע ,ןטעב וצ ןָא ןַאמ רעד םיא טבייה .טגָאזעג טשינ ךָאנ טָאה רע ןוא

 רעד ןעמוקעג זיא'ס ןעװ .ןגָאז ײז רע טעװ ,ןרָאֿפקעװַא טעװ רע רעדייא ,גָאט ןטסקעז

 םענייש ַא טײרגעגנָא טָאה'מ .בוטש ןיא טמױװעגֿפױא ןיש ןעמ טָאה ,גָאט רעטסקעז
 ,רעקַאיִיֿפ םעד ףיוא טצעזעגֿפױרַא ךיז טָאה םִיָארֿפ .רעסייק םַײב יװ ױזַא טקנוּפ ,1 רעקַאיַיֿפ

 ןבױהעגֿפױא ,ּפָאק סלגנַיי םעד ףױא טנעה עדייב טגײלעגֿפױרַא ,ןרעייז ןוז םעד ןֿפורעגוצ

 ןַײד ןוא סעמַאמ ןַײד ,הרּפּכ ןַײמ ןַײז טסעװ וד, :טגָאזעג ױזַא ןוא למיה םוצ ּפָאק םעד
 ןעמולעג טשינ רעמ ןוא חרֿביו טכַאמעג ןוא ךיז ןביוה;גֿפױצ ןוא -- "הרּפּכ סנטַאט

 קינָטס 2061

 .םיהַא ךיז וצ סטכַאנ וצ גָאטַײרֿפ ןטעברַאֿפ ןעמיָארֿפ לָאמ ַא טָאה דײא 0

 *ײעג ךיז ןעמ טָאה ןכַּבמ שודיק ךָאנ .ץעלּפ תולח ףיוא טגָאזעג ןעמ טָאה טנגעג רעד ןיא

 ןבלַאה ַא רע טָאה ךעלטנייװעג יװ .יכוק םעד ןבױהעגנָא טָאה תיבה:לעב רעד .,ןשַאװ
 ףױא ןכוק ןבלַאה ַא קעװַא זױה ןדעי ןיא טגייל ןעמ יװ טָאטשנָא רָאנ .טגײלעגקעװַא ןכוק

 *טשינעמרָאט ןרעטנוא ןגיײלוצרעטנורַא עֿבט ַא טַאהעג תיבה:לעב רעד טָאה ,שיט רעדנַא ןַא

 ןיא ןעמִיָארֿפ רַאֿפ ןוא סאיצומ טלײטעגסױא ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןכוק ןבלַאה ַא  ןגָאז

 ריא + טױב סָאװ רַאֿפ, :ןעמָיָארֿפ תיבהײלעב רעד טגערֿפ ,איצומ ןייק ןעװעג טשינ דָארג

 "ץַאלּפ ןַײמ ףיא טציז ריא לַײװ, :טרעֿפטנעעג םִיָארֿפ טָאה "?טשינ

 קניי" 24 7
 טאטע א

 ,טסע 8 סעזעג 2  ,טָאראק 1
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 טנעלֿפ ןַאמערָא ןייק ;דָיי רעגרַאק ַא רעייז טניוװעג לָאמ ַא טָאה ףרָאד ַא ןיא ,1

 :יירג םִיָארֿפ ןַײרַא ףרָאד ןיא ןעמוקעג זיא לָאמ ןייא .הֿבדנ ןייק ןבעג טשינ לָאמ ןייק רע

 .טכַאנרַאֿפ ױזַא ןעװעג זיא סָאד ;הֿבדנ ַא ךָאנ דָיי םוצ ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןוא רעגניד

 טיג גָאט ַײב -- טוג ץנַאג טסייװ רע זַא ,ןרעזייב וצ םיא ףיוא ןָא ךיז טביוה דִיי רעד

 =עגסױרַא םיא טָאה תיבה:לעב רעד ןוא ,טשינ יאדװַא טכַאנ ַײב ןוא תוֿבדנ ןייק טשינ רע

 =רעביא ּוװ טַאהעג טשינ ןוא טכַאנ עצנַאג ַא טרעגלַאװעגמורַא ךיז טָאה םִיָארֿפ ,ןֿפרָאװ

 .'לציּפש ַא 1 ןוטנָא ןיוש םיא לעװ ךיא , :רעגנידיירג םִיָארֿפ טגָאז ירֿפ רעד ןיא .ןקיטכענוצ

 למַײרטש ַא ןָא ךיז טוט ,טַאלַאכ ןסיורג ַא טימ דיי םענייש ַא רַאֿפ ךיז טלעטשרַאֿפ ןוא טייג רע

 ,טרעהעג לָאמ עלַא טָאה רעמשטערק רעד ןַײרַא עמשטערק רעד ןיא דַיי םוצ טייג ןוא

 םִיָארֿפ .זיא סָאד סָאװ ,טסּוװעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רע ןוא הריש=תבש ַא ָאד זיא'ס זַא

 טגָאז .םייה רעד ןיא ןעװעג טשינ רעמשטערק רעד דָארג ויא ,ןַײרַא טמוק רעגנידיירג

 "תבש טונ, סעּפע ריא טגָאז סָאװ, ;יז טגערֿפ "!תבש טוג :בַײװ סרעמשטערק םוצ רע

 =תבש סייה ךיא, :ריא וצ רע טגָאז ,'ךָאד ריא טרעה, -- *? ןכָאװ רעד ןיא ךָאד זיא טנַײה

 ,ריא סנעז טענַאװ ןוֿפ, :רעטַײװ יז טגערֿפ ,"תבש טוג, טגָאזעג ךיא בָאה םעד ןרוד ,הריש

 טגערֿפ .ןעמוקעג טלעװ רענעי ןוֿפ זיא רע זַא ,ריא רע טלייצרעד "*? ריא טליוװ סָאװ ןוא

 יוָאי,-- רע טגָאז ,םיֿבורק ,ןרעטלע עריא ןעק רע יצ יז

 לסיב ַא רע טרעלק } ןסייה ייז 4 ךָאנ יװ ,ןשרָאֿפ וצ םיא ַײב ןָא יז טבייה ,טוג רעייז

 רעד ןיא ריא טיג ןוא ווירב ַא םעזוב ןוֿפ סױרַא םענ ַא טיג ןוא ןֿפָארטעג טָאה רע ןוא

 םורַא ןעייג יז ,טוג טשינ ןרעטלע עריא טרָאד זיא'ס זַא ,ריא טלייצרעד ןוא ,ןַײרַא טנַאה

 ןבעגעגטימ עקַאט ןבָאה ייז ןוא ןוטוצנָא סָאװ ,טשינ ןבָאה יז ,2 ןסילשעגנָא ,ןסירעגנָא

 -- .טגָאזעג ריא טָאה םִיָארֿפ יװ ױזַא ,ןבירשעג עקַאט טייטש ,ווירב םעד טנֿפע יז .ווירב םעד

 ןיא טגָאז רע סָאװ זַא ,ןעזעג טָאה יז ,לטעקַאּפ ַא ןהרישײתבש ןבעגוצטימ יז ןטעב ייז ןוא

 ,ןגָאװ ַא ןבעגעג ןוא םישובלמ ,סגרַאװנסע ענַײֿפ טקַאפעגנַײא 4 ךעיעג יז טָאה ,תמא עקַאט

 .םיֿבורק ןֹוא ןרעטלע עריא -- ןסירג עלַא ןסייהעג טָאה יז -- ָאי ,ןרָאֿפעגקעװַא זיא רע ןוא

 ,לעווש רעד רעביא ןעמוקעגנַײרַא רָאנ ןיא רע יװ ױזַא .ןַאמ ריא ןייג וצ טמוק דלַאב

 ָאד זיא הריש=תבש,,-- .רע טגערֿפ "? זיא סָאװ,--- ,הלודג ַא טימ םיא'נ וצ וצ ףול ַא יז טיג

 ייז ןיא'ס זַא ,ןרעטלע יד ןוֿפ װירב ַא טגנערבעג רימ טָאה'ר ,טלעװ רענעי ןוֿפ ןעװעג

 ןָא ךיז טּכַאכ רע .ןכַאז עטסעב יד ןוֿפ לטעקַאּפ ץנַאג ַא ןבעגעגטימ ךיא בָאה .טכעלש

 טגָאז --"?הריש:תבש רעד עקַאט זיא סָאד יצ סײװ רעװ ,ןָאטעג וטסָאה סָאװ, :ּפָאק םַײב

 :סנטײװצ ןוא ,טסּוװעג טשינ טָאה יז וַא ,ןרעֿפטנערַאֿפ וצ ןָא ךיז טבייה יז .ריא וצ רע

 ףֹּכיִּת טּפַאע רע ."ןגָאירעד ךָאנ םיא טסנעק וד ,ןרָאֿפעגסױרַא גנַאל טשינ 5 שַייעה זיא רע,

 ,םוא קוק ַא רעגנידיירג םִלָארֿפ ךיז טיג ,טרָאֿפ ,טרָאֿפ ,ךָאנ טגָאי ןוא עלעגעװ ןוא דרעֿפ ַא

 ןיא סיוא וט ַא ךיז טיג ,ןגָאװ ןטימ ןייטש בַײלב ַא רע טיג .,ךָאנ טרָאֿפ עמ יו רע טעז

 .םיא טלַאה ןוא טנעה יד טימ םורַא ּפַאכ ַא םיא טיג ןוא םיוב ַא וצ וצ טֿפױל ,טעקַאנ ןצנַאג

 בַײװ ןַײמ ַײב ןעװעג סָאד טסיב וד, :םיא רע טגערֿפ ,וצ םוק ַא טיג רעמשטערק רעד

 טגערֿפ .ןעװעג טרָאד סָאד ןיב ךיא !ָאי; ;"םִיָארֿפ טרעֿפטנע -- '! טביורעגוצ סעלַא ןוא

 בָאה'כ ןוא טלעװ רענעי ןוֿפ ןיב'כ ןוא ,הרישפתבש,--'? וטסייה ךָאנ יװ , :רעטַײװ םיא רע

 ישטערק רעד טגָאז -- "ױוזַא; ,רעטלע עריא רַאֿפ סָאד םענ'כ רָאנ ,טביורעגוצ טשינרָאג

 לעװ'כ .טוג, :םִיָארֿפ טגָאז ,'טלעװ רענעי ןוֿפ טסיב וד זַא ,סיוא רימ זַײװ, -- .רעמ

 ןוא םיוב םעד םורַא םענ ןוא טעקַאנ סיוא ךיד וט, :ױװַא םיא טגָאז ןוא ,'ןזַײװסיױא ריד

 ,טשרע 5 ,ךיג 4 .,ןסילשעגּפָא ,ןסירעגּפָא 8 .יװ 2 ,ןָאטּפָא }1
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 זיב רעהַא ןעגנערב ןוא ןײגקעװַא לעװ ךיא .העש עבלַאה ַא יױזַא טסעֿפ םיא טלַאה

 יד ןעמענקעװַא טשינ רָאט ןעמ רעבָא ,טלעװ רענעי ןוֿפ ןרעטלע ענַײד העש עבלַאה ַא

 'טלעוו עצנַאג יד ןעיירדרעביא ךיז טעװ טשינ זַא ,םיוב ןוֿפ טנעה

 ןעמונעגקעװַא עילָאװַאּפ טָאה םִיָארֿפ ןוא ,ןָאטעג ױזַא עקַאט טָאה רעמשטערק רעד

 טמענ ,ןָא וט ַא ךיז טיג ןוא טנעה סרעמשטערק סעד טגיילעגוצ ןוא םיוב ןוֿפ טנעה יד

 ,העש עבלַאה ןייא ןטרַאװ וצ ןָא טבייה רעמשטערק רעד .קעװַא טרָאֿפ ןוא גנידצלַא טימ

 ןעמענוצקעװַא טַאהעג ארומ רע טָאה ָאד .טשינ טמוק הריש:תבש ,העש עבלַאה ַא ךָאנ

 זיא'ס .ןענעגרה ךיז טעװ רע ןוא ןעיירדרעביא ךיז טעװ טלעװ יד לַײװ ,םיוב ןופ טנעה יד

 סָאװ, :ךיז וצ רע טגָאז .טשינ טמוק רע זַא ,טעז רע ,העש רָאּפ ַא ןעגנַאגעגקעװַא ןיוש

 טָאה רע ויב ,םיוב ןוֿפ טנעה יד קעװַא רע טמענ ךעלסיב וצ ןוא *! ןַײז לָאז ,ןַײז טעװ

 םייהַא ךעיעג טעקַאנ זיא ןוא םױב ןוֿפ טנעה יד לָאמ ַא טימ קעװַא סַײר ַא ןבעגעג

 .טַאהעג ארומ טָאה רע לַײװ ,ןֿפָאלעג

 ,בַײװ ןַײמ, :בַײװ םוצ גָאז ַא רע טינ -- ןַײרַא בוטש ןיא ןַײרַא םוק ַא טיג רע

 ׂ יטֿפַײֿפעגנָא עדייב זדנוא טָאהימ

 קינַאס 61:29

 רע .ןַײרַא ףרָאד ַא ןיא דרעֿפ ַא ףיוא ןרָאֿפעג לָאמ ַא זיא רעגנידיירג םִיָארֿפ ,2

 ,ןגערֿפ וצ ןָא םיא רע טבייה .יוג ַא ןענַאטשעג טרָאד זיא ,זיוה ַא רַאֿפ דלעֿפ ַא וצ וצ טמוק

 דרעֿפיס ןטלַאה םיא לָאז רע ,םִיָארֿפ םיא טעב .'ָאי; יוג רעד טגָאז ,זיוה ןַײז זיא סָאד יצ

 רעד ,ןסַײבנַײא דרעֿפס םיא טעװ טשינ רעמָאט ;ּפָאק ןטימ ןעלקָאש רדסּכ לָאז רע ןוא

 ןֿפָארטעג רע טָאה ,ןַײרַא בוטש סױג ןיא ןַײרַא זיא םִיָארֿפ ןוא טגלָאֿפעג םיא טָאה יוג

 ײעג ןטכענ טָאה רע סָאװ ,טלעג'פ ןבעג טסייה ןַאמ רעד זַא ,טגָאזעג רע טָאה .בַײװ'ס

 וד, :סנטַײװ רעד ןוֿפ ןגירשעג ןא ןגערֿפ ןעגנַאגעגסױרַא בַײװ'ּס זיא ,קרַאמ ןוֿפ טגנערב

 ןטימ טלקָאשעג טָאה רע רָאנ ,טרעהרעד טינ טָאה רע יװ ױזַא ןוא */ טלעג'ס ןבעג טסיײה

 יז ןוא טלעג'ס ןעמָיָארֿפ ןבעגעג יז טָאה ,דרעֿפ ןרַאֿפ טַאהעג ארומ טָאה רע לַײװ ,ּפָאק

 ויא םִיָארֿפ .1 ךעניביו סייה'כ :טגָאזעג רע טָאה .טסיה רע ךָאנ יװ ,טגערֿפעג םיא טָאה

 עג ךיז טָאה רע ןוא טקנַאדעג םיא טָאה רע ,יוג ןוֿפ דרעֿפ'ס ןעמונעג ,בוטש ןוֿפ סױרַא

 טָאה יז סָאװ ,בַײװ'ס ןגערֿפ בוטש ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ױג רעד .ןרָאֿפקעװַא טזָאל

 ןבעג ןסייהעג טָאה רע יצ ,טגערֿפעג םיא טָאה יז זַא ,טגָאזעג יז טָאה .טגערֿפעג םיא

 .ןיינ זַא ,טגָאזעג יֹוג רעד טָאה .טלעג'ס

 :םִיָארֿפ טרעֿפטנע "!ךעניביװ עינַאּפ, :ךָאנ םיא טַײרש ןוא סױװַא בַײװ'ס טֿפױל

 "דרע רעד ןיא טסיב וד,

 ווצזעוב 0815

 ןעװעג דָארג זיא .3 קצניל ןײק ןעמוקעג לָאמַא ןיא רעגנידיירג םִיָארֿפ ,2
 טָא'מ רקיע רעד ןוא ןטֿפעשעג טכַאמעג ,טלדנַאװעג ,טלדנַאהעג ןבָאה ןשטנעמ ,דירי
 סָאװ .,המשנ רעד ַײב רעצַײרג ןייק טַאהעג טשינ םִיָארֿפ טָאה ָאד ןוא .טלעג טזיילעג

 םדוק :לטרָאֿפ ַא ףיוא ןלַאֿפעג דלַאּב רעבָא זיא רע .,םִיָארֿפ ןַײרַא טרעלק ?ָאד ןעמ טוט
 טנַײה ךָאד זיא'ס !ץע טוט סָאװ ,ןדִיי; :ןגירשעג ןוא סעקדוב יד וצ ןֿפָאלעגוצ רע זיא
 ךיז ןבָאה -- 'ךעלגעמ טשינ זיא'ס, -- "!!החנמ ןענעװַאד ןייג ףרַאד עמ !רוּפּכיפוי ֿברע

 | ,ךיא ןיב וװ 1
 ,ןליוּפ.טערגנָאק ןיא םעלעכ יװ םש ןבלעז םעד עיצילַאג ןיא טָאה לטעטש סָאד -- 1685ע0 }2
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 יאדװַא יבר רעד זדנוא טלָאװ ,רופּכײםוי ֿברע ןעװעג טלָאװ'ס ןעװ, : ןֿפורעגּפָא ןדִיי רָאּפ ַא

 םִיָארֿפ ןָאטעג יירשעג ַא טָאה "!ןעװעג העוט ךיז טָאה חול רעקנע, -- ."ןָאטעג ןסיוו וצ
 שירֿפ רע טָאה ,ֿבר םוצ ןעמוקעג זיא רע יװ .'ֿבר םוצ ףױרַא ןיוש ייג'כ, ,רעקצניל יד וצ

 ןעוועג העוט עקַאט ךיז טָאה חול רעד זַא ,ןיבר םעד ןזיװעגֿפױא ןוא דלַאװעג ַאזַא טכַאמעג

 לָא'מ ,ןסַאג עלַא ןיא ןֿפורעגסױא שמש רעד טָאה דלַאב .רוּפּכ=םוי ֿברע זיא טנַײה ןוא
 =עג דלַאב ןבָאה רעקצניל יד .ירדנפלּכ וצ דלַאב טייג ןעמ לַײװ ,סעקדוב עלַא ןכַאמרַאֿפ

 ןעמ טָאה רוּפּכ-םוי .רעטַײװ יױזַא ןוא ןענעװַאד ןעגנַאגעג זיא'מ .ןיבר םעד טגלָאֿפ
 קצניל ןַײק ןעמוקעגנַײרַא זיא גָאט ןבלעז םעד .ןענעװַאד ףסומ טימ ןעמַיָארֿפ ןעוועג דבכמ

 ?רַאֿפ ןיא ץלַא ןוא טױט זיא לטעטש'ס 'יקוק ַא רע טיג .רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה

 םיא טָאה ,ןַײרַא שרדמה?תיב ןיא ,ךיז טײטשרַאֿפ ;דַיי ַא טייג ּוװ } טרעמַאהרַאֿפ ,טכַאמ

 טייג '? םיתילט ןיא ןדִיי גָאטנכָאװ ןטסָארּפ ַא ןיא !סָאד זיא סָאװ, :טרעדנּוװרַאֿפ רעייז

 םִיָארֿפ יװ .ןעמִיָארֿפ רע טעזרעד ,רובצ-חילש רעד סָאד זיא'ס רעװ ןעז דומע םוצ וצ רע
 *רופּכ-םוי ַא טימ לוק ןֿפױא ךיוה טגָאז ןוא קנּוװ ַא ןעלעשרעה וצ רע טיג ,ןעזרעד ן'טָאה

 = .ךלש יצחו ילש יצח .יל ונתנ ףסּכ תואמ עברא .יל רופּכ םוי םויה , : ןוגינ ןקיד

 י!שודק .חרֿב רחמו ןאּכ םויה

 קינָאס 27:43

 ןכַאלוצּפָצ טּביױלרעד לָאמ ַא ךיז טָאה ,רעלציוו רעסיורג רעד ,רעגנידיירג םָיָארֿפ ,4

 רעד טָאה ,ןכַאלּפָא ןַײז רַאֿפ םיא ףיוא ןעוװעג ןייב ןשטנעמ לייט ןענעז .ןיֿבר ַא ןוֿפ

 רע ןוא המשניתאיצי ַײב ןטלַאה טייװ רעגנידיירג םִיָארֿפ זַא; :ױזַא טגָאזעג רענילבול

 ,תונצל תמחמ ןעװעג זיא ןכַאלּפָא סָאד זַא ,ןמיס ַא ןַײז סָאד טעװ ,ןעלציוו ךָאנ ךיז טעװ

 רעגנידיירג םָלָארֿפ זַא ."תוסרוקיּפַא תמחמ ןעװעג זיא'ס זַא ,ןמיס ַא ןַײז סָאד טעװ --- טשינ ביוא
 ןענַצאטשעג ןענַײז סָאװ ,ןדִיי יד וצ טגָאזעג ױזַא רע טָאה ,המשנ:תאיצי ַײב ןטלַאהעג טָאה

 ,"ןײגסױרַא ןבעגרַאֿפ ףרַאד המשנ יד ,קעװַא טייג ,ןדַיי, :טעב ןַײז ַײב
 עשירַטװ 20,040

* 

 ןַײז זַא ,טקעמשרעד טָאה ,ןסירענּפָא רעייז ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןַאמערָא ןַא ,5

 טגָאז .דגב ַא ןעײנֿפױא ןוא ןעמוקַאב ריא ַײב טלָאװעג ייז רע טָאה ,לבור ַײרד טָאה בַײװ

 טלָאװ ,דגב ַא תולד םעד ןעײנֿפױא לָאז ןעמ ןעװ ,בַײװ ןַײמ ,טסייו וד, :ריא וצ רע

 ,טײרֿפרעד ךיז טָאה בַײװ יד .,'ךיז רע טמעש רעטעקַאנ ַא לַײװ ,םיריֿבג יד וצ קעװַא רע

 רע ,ןַאמ םעד ןבעגעג ןוא דגב ַא טֿפױקעג יז טָאה ,תולד ןוֿפ ןרעװ רוטּפ טעװ יז זַא

 ןַאמערָא רעד טמוק םורַא עלַײװ ַא ןיא .דגב םעד תולד םעד ןוטנָא םעדיוב ןֿפױא ןייג לָאז

 .דגב ןיא ןָאטעגנָא ּפָארַא

 ?תולד רעד טינ ןוא דגב םעד סעּפע וטסגָארט סָאװ !סָאד ןיא סָאװ, --

 "םיא ףיוא ןיילק זיא דגב רעד, --
 "!סָאמ ןַײז ףיוא טקנוּפ טֿפױקעג ךָאד בָאה ךיא ,שטַײטס, --

 טֿפיױקעג טסָאה וד טַײצ רָאנ ,טוג ןעװעג רע זיא רעִירֿפ ,טינ וטסײטשרַאֿפ סָאװ, --

 *!ןרָאװעג רעסערג תולד רעד זיא ,לבור ַײרד עטצעל יד ןבעגעגסיוא ןוא דגב םעד

 עיליא 2127
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  ?ןַאמערָא ןַא זיא סע רעװ ,דָאב ןיא חסּפ-ֿברע ןעמ טנעקרעד יװַא יװ ,6
 רָאּפ ַא רָאנ םייה רעד ןיא טָאה רע :גניר ןטיור א רוחָא ןֿפױא טָאה סע רעװ --

 .ןַאק ַא ףיוא לַײװרעד רע טציז -- ,חסּפ ףיוא טרשּכעג ייז טָאה רע סָאװ ,ךעלקנעב

 עלסימערּפ 51

 .ךעלֿפירט ןסעגעג טָאה ריֿבג ַא יװ ,ןעזעג ןַאמערָא ןַא רָיי ַא טָאה לָאמ ןייא ,7
 :טגָאז ןוא םַײהַא רע טמוק

 .ךעלֿפירט טנַײה רימ ךָאק ,בַײװ ןַײמ ,טסייוו --

 ,לעמ ןבָאה ןעמ ףרַאד ,בַײװ יד טגָאז ,ךעלֿפירט וצ -- -
 .רעטלומ יד ןבָאשסױא וטסעװ ,ןַאמ רעד טגָאז הגַאד ַא רַאֿפ סָאװ ---

 .בַײװ יד טענעט -- ,רעייא ןבָאה ךיוא ףרַאד ןעמ --

 .רעטַײװ רע טגָאז -- ,רעסַאװ ןעמענ וטסעוװ --
 ןַאמ רעד שיט םוצ טגנַאלרעד יז .ךעלֿפירט יד טכָאקעג םיא טָאה בַײװ יד

 וצ ןוא םיריֿבג יד וצ רָאָי ַאזַא :סױא רע טַײרש .םעט ַא ןָא סעּפע ויאס ,טכוזרַאֿפ
  םילכאמ ערעיײיז

 לטעשז = | + 8

 ?דלישטָאר טייג ךיש ַא רַאֿפ סָאװ ,8
 .ענעדלָאג אמּתסימ --

 !ןגער ַא טייג'ס זַא ,רע טוט עשז סָאװ --

 .ןשָאלַאק ןָא רע טוט --

 ;ךיש ענעדלָאג יד טשינ ךָאד ןעמ טעז --

 ,ןשָאלַאק יד ןיא רעכעל רע טכַאמ --

 ?רעסַאװ ןַײרַא ךָאד טייג --

 ,ורטש טימ רעכעל יד רע טּפוטשרַאֿפ --

 קציול י 18,568

 ,סַאג ןיא ןייג טגעלֿפ רע תעשב .ריֿבג רעסיורג ַא ןעװעג זיא לטעטש ַא ןיא ,9

 םיא ןגעלפ עלַא ,טגָאזעג טינ "ןגרָאמ טונ, ןייק םיא טָאה סָאװ ,רענייא ןעװעג טינ זיא
 רע ןענַאװ זיב -- ּפָארַא ןוא ּפָארַא רע זיא טַײצ רעד טימ .דוֿבּכ ןטסערג םעד ןבעגּפָא
 טימ .טרעקענּפָא טינ וליֿפַא םיא ףיױא רענייק ךיז טָאה טצעי ,ןַאמערָא ןַא ןבילבעג זיא

 טוג, ןגָאז וצ ןבױהעגנָא רעדיװ םיא ןעמ טָאה ,ןרָאװעג ךַײר רעדיװ רע זיא לָאמ ַא
 רע טגעלֿפ ,'ןגרָאמ טוג, טצעי ןגָאז םיא טגעלֿפ ןעמ תעשב ,דוֿבּכ ןבעגּפָא ,"ןגרָאמ
 ;טגערֿפעג רענייא םיא טָאה .ןעגנילק טגעלֿפ ןוא טלעג יד טימ רעטסַײט ןַײז ןעמענסױרַא

 טָאה "!רעטסַײט רעַײא טימ ריא טגנילק ,ןגרָאמ טוג ךַײא טגָאז'מ זַא ,םייח 'ר ,שטַײטס,
 ריא טגָאז ,ןסירג טינ רימ ריא טגעלֿפ ,םערָא ןעװעג ןיב ךיא תעשב, :טרעֿפטנעעג רע

 "טלעג יד רָאנ ,ןגרָאמ טוג םעד רימ טינ ךָאד

 ןאיצנעװס.ַײנ 2861

 טכַארט ,תירב ַא רע טכַאמ לָאמ ןייא .ךרַאּפ השמ ןעמָאנוצ ןטימ דָיי ַא ןעועג ,0

 רימ ףא ןיש ןעמ טעװ ,ןסעוצּפָא ךס ַא ןוא טוג ןבעג -םלוע םעד לעװ ךיא :ךיז רע

 .ךרַאּפ השמ :ןעַײרש טשינ רעמ
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 טוג ךיז טָאה םלוע רעד .ךלמה-דיּכ הדועס ַא טײרגעגנָא ןוא ןָאטעג ױזַא טָאה רע

 ךרַאּפ השמ טָאה, :ןטייװצ םוצ רענייא טגָאז ןייג םיהַא םַײב ,ןעקנורטעגנָא ןוא ןסעגעגנָא

 יוהדועט עליֹוװ ַא טכַאמעג

 9צ װָאנסָאס 1,929

 ןַײז תמחמ .ָאטלַאּפ ַא ןעיינ וצ ןבעגעג ךיז טָאה ןשבה ךלמ גוע :טגָאז ןעמ ,1
 ךיז ןבָאה .שובלמ'ס ןכַאמ טנעקעג טשינ רעדַײנש ןייא ךָאד טָאה סיירג רערעַײהעגמוא
 ,טקידנעעג םיא טָאה'מ יװ ,ָאטלַאּפ םעד טכַאמעג טָאה'מ ןוא סרעדַײנש עלַא ןעמונעגנעמַאזוצ
 ,ָאטלַאּפ ןכָאנ ןעמוק טעװ רע זַא ,ןעמוקַאב ארומ ײז ןבָאה .סרעלעֿפ ךס ַא ןעוועג זיא
 ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה יײז !הצע ןַא רַאֿפ ךיז ןעמ טוט סָאװ .ןענעגרה ךָאנ ייז רע טעװ
 ויא רענייק זַא ,רע טעז ,ָאטלַאּפ ןכָאנ ןעמוקעג זיא גוע יװ .ןַײרַא ענעשעק ןיא עלַא
 .עגנָא םיא ךיז טָאה רע ,טנַאװ רעד ןוֿפ ָאטלַאּפ םעד ןעמונעגּפָא-ַא ךיז רע טָאה ,ָאטשינ
 טריּפש ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד ןַײרַא רע טוט געװ ןֿפױא ,ןעגנַאגעגקעװַא ןוא ןָאט
 טעז .ךעלעשטנעמ טימ שטשרָאג ןלוֿפ ַא סױרַא רע טמעו .סעּפע ךיז טרעדור'ס יװ ,רע
 סַאלב עלַא ןענעז --קירד ַא ןבעגעג יײז רע טָאה .סרעדַײנש יד רָאג ןענעז סָאד וַא ,רע
 ,סַאלב סרעדַײנש עלַא ןענעז טלָאמעד טניז .ןרָאװעג

 קינָאס 52

 ןלעטשַאב ךיז לרעדַײנש ןיילק רַאד ַא וצ ןעמוקעג לָאמַא ןיא ןשבה ךלמ גע ,2

 ןטלַאהעג טָאה רע -- סיורג קידלַאװעג ןעװעג זיא ןשבה ךלמ גוע יװ ױזַא ,1 עינַארבָא ןַא
 טיֿפוּפ םעד טזומעג סנטשרע ןעמ טָאה ,טיירב יד ןלייא ןצכַא ןוא גנעל יד ןלייא קיצנַאװצ

 יד ןעמענ ןעגנַאגעג םיא ןענַײז יז ןעװ .ןַײרַא ןענעק לָאז ןשבה ךלמ גוע ,ןבייהרעטנוא
 טָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא ויא רע ןעװו .רעטייל ַא ןלעטשוצ טזומעג םיא וצ ייז ןבָאה ,סָאמ

 ןטסעמנָא ןעמוק טעװ ןשבה ךלמ גוע ןעוו ,ןַײז טעװ סָאװ ,ןרעלק ןביוהעגנָא לרעדַײנש סָאד

 רעטנוא ןיוש ךָאד רע זיא ,זַײרּפש ןייא טכַאמ ןשבה ךלמ גוע ַאזַא ןעוו ןוא .עינַארבָא יד
 טשינ לָאז רע ,ןעמ טוט סָאװ .עינַארבָא ןַא רַאֿפ ןבָאה קזיה ךָאנ רע טעװ ,טָאטש רעד

 וצ ױזַא ןסָאלשַאב רע טָאה שינעטכַארט ןוא שינערעלק עגנַאל ךָאנ ;ןֿפױלטנַא ןענָאק

 ענעשעק ןייא ןיא ןגײלנַײרַא ךיז רע טעװ ,עינַארבָא יד ןכַאמ קיטרַאֿפ טעװ ןעמ :;ןוט
 םיא ךָאד רע טעװ טציא .ענעשעק רעטייװצ רעד ןיא ןלעזעג רעד ןוא ןזיוה יד ןוֿפ

 ,טנַאה רעד ןיא ןבָאה
 יװ ױזַא ,סענעשעק יד ןיא ןַײרַא עדייב ןענַײז -- עינַארבָא יד טכַנמעג קיטרַאֿפ

 יד םיא טיג בַײװ סרעדַײנש םעד ,ןעמוקעג ויא ןשבה ךלמ גוע .טמיטשענּפָא טָאה ןעמ

 טנעה יד ןַײרַא טַײרב טוט ,ןזױה יד סנטשרע ןָא ךיז רע טסעמ ,ןטסעמוצנָא עינַארבָא
 ןצנַאװ ,עֿפ, :דלַאװעג ַא רע טּכַאמ ,ךיז טריר סעּפע ,טרָאד טריּפשרעד ןוא סענעשעק יד ןיא
 טשטעװקעצ ייז רע טָאה סענעשעק יד ןוֿפ ייז קידנעַיצסױרַא ױזַא ןוא *| סענעשעק יד ןיא

 רעדַײגש ַא ףיױא ןעמ טגָאז רַאֿפרעד .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ייז ןֿפוָאװעגסױרַא ןוא

 יץנַאװײרעדַײנש
 עגטוק : 2662

 ,טסּוװעג טשינ 'שדוק ארקמ, הרֿבח רעקװַאלצָאלװ רעד ןיא ןעמ טָאה לָאמַא ,3
 .לַא ןַא ,ארוקילעב רעד רעבָא טָאה .החנמ וצ תבש הרוּתה:תאירק ַײב ןלעטשוצּפָא ךיז ּווּו

 .רעטינרַאג 1
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 לע ֿבישה יתוא  קוסּפ םעד ַײב ךיורב ןעמ יװ ךַײלג טזָאלעגסױא ,רעדַײנש=-טעדנַאט רעט

 =עג רע טָאה ןענַאװ ןוֿפ ,רעדַײנש ןטלַא םעד טגערֿפעג טָאה ןעמ ןעװ ."הלּת ותואו ינּכ

 ךיא ןעװ זַא ,סייוו ךיא, :טרעֿפטנעעג רע טָאה ,ןענעייל ןוֿפ עדנע זיא סָאד זַא ,טסּוװ
 "טקידנעעג שובלמ סָאד זיא ,רעגנעה םַײב ןכַאמ שובלמ ַא ַײב ןיוש טלַאה

 קעווַאלצָאלוו 5:00

 ןסע ןֿפַאשעג ךיז ןבָאה ןוא הינסכַא ןַא ןיא ןַײרַא ןענעז תולגעיילעב ייוצ ,4

 ,גַײצסע ןרעבליז טגיילעג ןוא ןסע טגנַאלרעד ,שיט םעד טקעדעג טָאה עטתיבה:לעב יד
 - "!ןענעֿבנג געמ ןעמ, .ןַײרַא ענעשעק ןיא לֿפעל ַא הלגע:לעב ןייא טמענ ןסע ןכָאנ
 יז לָאז :רע טרעֿפטנע ,'ריא ףיוא הווצימ ַא, -- .הלגעילעב רעטייווצ רעד םיא טרסומ
 : 'רָאה ענעגייא ןייק ןגָארט טשינ

 וו ע סָא ס 20 5

 ףױא, :ױזַא הֿבצמ ַא ףױא ג'ּפ ןוֿפ תוֿביּת:ישָאר םעד טשטַײט הלגע:לעב ַא 5
 ,ודעיָאּפ עינ, :קירוצ ףיוא ןוא -- "?!דַאזַאנ שעידעיָאּפ, -- :אמּתסימ סע טכַאמ ןיהַא

 עגדָאוג 033

 סָאװ ,הצע ןַא ןגערֿפ ךיז ןדִיי ןטוג ַא וצ ןעמוקעג לָאמ ַא זיא הלגעילעב ַא ,6

 ןייק טשינ ,ייה ןייק טשינ ,רעבָאה ןייק ןסע טשינ ליװ רע :דרעֿפ ןַײז טימ ןוט לָאז רע

 ךיא לָאז סָאװה ,ןכַײלג סָאד ןוא לצעלּפ ,טיורב -- םיא ביג סעקַאמסישּפ רָאנ ,ןעַײלק

 ,טנװַאד רע יצ ,ןגערֿפסױא יבר רעד ןָא םיא טביה *! יבר רעקילייה ,ןכַאמ םיא טימ

 יצ .טַײצ ןייק טשינ טָאה רע זַא ,רע טגָאז--ןסע םוצ ךיז טשַאװ רע יצ ,ןיינ -- רע טגָאז

 םוצ יבר רעד טגָאז ףוס םוצ .טשינ ןעק רע זַא ,רע טגָאז -- עמשיתאירק טנעייל רע

 טסריֿפ וד לַײװ !?המהב רעד ןוֿפ שֿפנײתמגע טסָאה וד סָאװ רַאֿפ ,טסייוװ וד, :הלגע:לעב

 ,ישטנעמ ַא יװ ףיא דרעֿפ ןַײד ךיז טריֿפ -- ,דרעֿפ ַא יװ ףיוא ךיז
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 ןעמונעג ןוא ןרָאװעג ךַײר ןבלַאטצולּפ דָיי רעטסָארּפ ַא זיא לטעטש ַא ןיא ,7
 ןוא ֿבר ןבעל לוש ןיא טָאטש ַא טֿפױקעג ךיז טָאה רע .םיריֿבג יד ןשיװצ ןבַײר ךיז
 טנעקעג טשינ םיא טָאה ֿבר רעד .תוישק עשיצראה-םע ֿבר םעד ןגערֿפ קידנעטש טגעלֿפ

 יװ ,יבר, :הישק ַאזַא ֿבר םעד רע טגערֿפ לָאמ ןייא .טרעפטנעעג םיא ןוא ןַײז םינּפ זיעמ
 יּתתנוו :ךָאד טייטש'ס ,ןַײרַא עמשיתאירק ןיא לארׂשי עשופ ַאזַא ,יוג ַאזַא ,ויׂשע טמוק
 רע ףרַאד עקַאט םלועל, :טרעֿפטנעעג ןוא טרעלקַאב ךיז טָאה ֿבר רעד !?'ךדׂשב ֿבָׂשֲע

 *עג ךיז רע טָאה ,ריֿבג ַא ןעװעג זיא ויׂשע יװ ֹזַא רָאנ ,ןייטש טשינ עמש:תאירק ןיא

 י"עמשפתאירק ןיא טָאטש ַא טֿפױק
 עװע קאמ 49::2

 רעד .עקירעמַא ןוֿפ ןוז ןַײז ןוֿפ דֹליִב ַא ןעמוקַאב לָאמַצ טָאה דַייסֿפרָאדַא ,8

 !ןתח ַא יאדװַא -- טוה רעסַײװ ַא ,סעקשטנעה עסַײװ :קישטנַאגעלע ןַא -- דליב ןֿפױא ןוז

 סָאװ ,רעטניװ זיא !סעקישטנעה ןיא רע טייג סָאװ ,רע טרעלק ,רעמוז סָאד זיא -- רָאנ

 רָאנ ,רעמוז עקַאט זיא'ס ןַאהַא -- :לכׂש ןֿפױא ןלַאֿפעג רע זיא !טוה ַא ןיא רע טײג

 א ןעװעּפָארק ןדַײנש טייג רע
 קינַאס 222
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 טגערֿפ .תוכרב ּתכסמ ארמג ַא ןיא טקוקעגנַײרַא טָאה ץראה:םע ןַא רענייא ,9

 "סעקַארוב ּתכסמ , :רע טרעֿפטנע *? וטסנרעל סָאװ, :םיא ןעמ

 ֿביֿבָאילּת 2, 5

 ,יתַלֿפו יתְרַּכ ַא ריד ףיוק, :ץראה:םע ןַא וצ טגָאזעג לָאמ ַא רעניײא טָאהס 0
 :ןרעדנַא ןַא וצ טגָאזעג ץראה:םע רעד טָאה .'רּתסנ ַא טסיב וד זַא ,ןעניימ ןעמ טעװ

 ןיב'כ זַא ,ןענימ ןעמ טעװ ,עצײלּפ עצרוק ַא ןֿפױק רימ לעװ'כ זַא !הׂשעמ יד רָאנ רעה,
 ."רעטסינימ ַא

 עס הוא װ 1 5

 לָאמ ןייא .םוחנ ןסייהעג רע טָאה ,ץראה+םע ןַא לקינייא ןַא טַאהעג טָאה ירַא 1

 ךָאד רע טָאה .'םיּתשלּפ ץרא ךרד םיהלא םחנ אלו :קוסּפ ַא ָאד ןיא ,שמיח רע טנרעל

 זיא םוחנ עשטָאכ -- םיהלא םוחנ אלו :טשטַײטעג ױזַא רע טָאה ,ןשטַײט טנעקעג טשינ
 -- אוה ֿבורק יּכ ,םיצקש ,ץרא ךרד -- םיּתשלּפ ץרא ךרד ןגעוו טסעד ןוֿפ ,טָצג ןייק טשינ
 ,ילקיגייא ןַא סניבר םעד ןיב'כ לַײװ

 קינָאס 011

 יצ--ירדנ-לּכ ןוֿפ בייהנָא ןרעביא טרעּפמַאעג ךיז ןבָאה סערַאדנערַא ייװצ ,2
 :רע טרעֿפטנע .םיא יז ןגערֿפ ,רעטירד ַא ןעגנַאגעגכרוד זיא ;'לב, יצ 'לּכ, טייטש סע
 ןיב יר דיג זיא טרָאװ ערעדנַא סָאד זַא רָאנ ,טשינ ךיא סייװ לב יצ לּכ טכַאמ'ס יצ,
 ,"רעכיז ךיא

 סָאי 261

 טָאה רע .ח:ּפ ףױא קינזױלק ַא ןעז לטעטש ַא ןיא ןעמוקעג זיא קינֿבושַײי ַא 3

 רעד וצ טגָאזעג קינֿבושִיי רעד טָאה .םײהַא ןעמוקעג זיא ןוא קינזױלק םעד ןעמונעג

 יד ןגָאז ןײלַא לָאז קינזױלק רעד זַא ,סואימ ךָאד זיא סע ,ןוט ךיא לָאז סָאװ, :בַײװ

 לָאז ,רדס םוצ ןעמֹוק טעװ סע זַא :הצע ןַא ןַאמ םעד ןבעגעג בַײװ יד טָאה "?הדגה

 טעװ לַײװרעד .טעב ןיא ןגײל ךיז לָאז רע ןוא ייוו םיא טוט ךיוב רעד זַא ,ןגָאז רע

 לקיטש ַא ןכָּרבעגּפָא קינזיױלק רעד טָאה רדס םַײב ,רדס םעד ןיילַא ןכַאמ קינזױלק רעד

 ,הצמ טלַאהַאב רע זַא ,ןעזרעד טָאה קינֿבושִיי רעד .,ןמוקיֿפַא םעד ןטלַאהַאב ןוא הצמ

 ןייק טינ עֿבנג רעבָא ,טסליװ וד לֿפיװ ,סע, :קינזױלק ןֿפױא ןעַײרש ןעמונעג רע טָאה

 ,חסּפ ןטימ ןיא קינזױלק סעד ןב'רטעגסױרַא טָאה רע ןוא "!הצמ

 ש טיװָאלינוד 21,5

 רעסיורג ַא ןעװעג זיא'ס .,בוטש ַא ןיא טָאטש ןיא ןעװעג זיא קינֿבשַיַא 44

 רעד .'אב ןיאו אצוי ןיא ןיא סַאג ןֿפױא, :טגָאז ןוא רענײא ןַײרַא טמוק ,טסָארֿפ

 סַאג ןֿפױא, :בַײװ ןַײז וצ ןֿפורעגנָא ךיז ןוא בוטש ןיא ךיז וצ ןעמוקעג זיא קינֿבושַיי

 'סָאב ייװצ ןוא סאצוי ייווצ טציא זיא

 עװָארַאװָאג 128,7

 ,םירחוס ןדִיי ן ָאפנַײרַא ןגעלפ סע ןעמעװ ַײב ,רעמשטערק ַא לָאמ ַא ןעװעג ,5
 ןגעלֿפ יז .רעטייװצ רעד ןיא טָאטש ןייא ןוֿפ רעדָא ןדירַאיײקרעמ ףיוא קידנרָאפכרוד

 ןגעלֿפ הרׂשע:הנומש ַײב ןענװַאד ןטימ ןיא .ןענװַאד לָאמ טֿפָא ןוא ןסע ,ןקיטכענ םיא ַײב
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 --:ןַאמ םוצ עקרעמשטערק יד ּפָא ךיז טֿפור לָאמ ןיא '!הרזימ !חרזימ ,ונ; :ןבײהנָא יז

 ןוא ןַײרַא טָאטש ןיא ןוט ּפַאכ ַא ךיז טסלָאז וד ןַאלּפ ַא ןעװעג טלָאװ סע ,טסײװ וד,

 ,םירחוס יד ןוֿפ ייז רַאֿפ טזיילעג קַאמשעג טלָאװ ןעמ ,"סחרזימ, עכעלטע ןוט גנערב ַא

 ,ןרָאװעג ןלעֿפעג סע ויא רעמשטערק םעד "!חרזימ !חרזימ ,ונ,-- ןַײא ױזַא ןסַײר ייז זַא

 טרַאװ ןוא טנַאװ ןֿפױא ןעגנַאהעגֿפױא ייז ,סחרזימ לקעּפ ןשּפיה ַא טכַארבעג טָאה רע ןוא

 םירחוס יד ,טַײצ ךָאװ עצנַאג ַא קעװַא רעבָא זיא סע .ןגערֿפכָאנ ייז ףיוא ךיז לָאז ןעמ

 רעד ,סעּכ ןיא רע טרעװ .טינ חרזימ ןייק טרעדָאֿפ רענייק רעבָא ,רעִירֿפ יו ןענעװַאד

 טָאה רע יװ .ייז טנערברַאֿפ ןוא טנַאװ ןוֿפ סחרזימ לקעּפ םעד ּפָארַא טמענ ,רעמשטערק

 סא טַײרש רע זַא !'חרזימ !הרזימ ,ונ :ןבױהעגנָא רעדיװ ןעמ טָאה ,טנע רברַאֿפ יז

 ,ןעװעג זיא סע תעב !סחרוימ ןייק טינ ,ןבעג ךַײא ךיא לעװ קנערק ַא, : רעטכָאקעצ ַא

 !ךַײא ףױא הלהב ַא זיא ,ָאטינ ןיא סע זַא ,רעטציא ,טגערֿפעג טינ רענייק ריא טָאה

 זדָארבדָאּפ 155

 רַאֿפ טַאדלָא ס ןקסװעיַאלָאקינ ַא ןוֿפ השרד עקידרוּפּכ:םיַא 6
 טנַײה .םימשה ןמ ןעד ינדוס ַא רימ ןבָאה טנַײה ,ַאדָאּפסָאג ,וצ רָאנ טרעה .תועיקּת
 ןיא ןעיַאק ךיז רימ ןזומ ,ַאיטַארב ,ומָאטָאּפ ַא ,סעכערג עלַא טעװערטָאמסערעּפ ןרעוו
 טעיַאק ןעמ זַא ןוא .גָאב טעיַאשטשָארּפ ,ךיז טעיַאק ןעמ זַא קַאק קַאט ,סעכערג ערעזדנוא
 ,גָאר ןיא ןעיּוד ןעייג רימ רעדייא ,ַאדָאּפסָאג ,ומָאטָאּפ ַא ,וטרָאשט 'ק ןעמ טייג ,טינ ךיז
 ןוא ןעיַאשטשָארּפ םימשה ןמ גָאב רעד זדנוא טעװ ,םעצדרעס םיטסישט ןעיַאק ךיז רימָאל
 זיא שטער ןַײמ !שטַאבורט ,ןעיוד ןיוש טנָאק ריא  .,דָאג ינעװָאלסָאגַאלב ַא ןבעג
 | טעשטנָאקעג

 ץלעב 50,9

 ןוֿפ רעדָא רעקוצ ןוֿפ :ײט סיז טרעװ סָאװ ןוֿפ ,טנרקחעג ךיז ןבָאה ייוצ ,7

 טיש סָאװ רַאֿפ ָאט ,ןשימ ןוֿפ בױא !ןעמ טשימ סָאװ רַאֿפ ָאט ,רעקוצ ןוֿפ בוא ,ןשימ

 ןסיװ לָאז ןעמ ,ןעמ טיש רעקוצ רָאנ .ןשימ ןוֿפ זַא ,ייז ַײב ןבילבעג זיא ?רעקוצ ןעמ

 .ןשימ וצ ןרעהוצֿפױא ןעוו

 ענװָאק : 269

 רעד וצ ֿבָאב-העשּת ןעמ טסע סָאװ רַאֿפפ :רַאנ ַא ַײב טגערֿפעג טָאה ןעמ ,8

 ןוא ,םַיוניע ןָאטעגנָא טרעװ ֿבָאב-העשּת לַײװ, :רע טרעֿפטנע "? ןשקָאל תקסֿפמה הדועס

 טל'ַאכ ָאט ,יוניע ןַא זיא ןשקָאל בוא, :םיא ןעמ טגָאז ,"יוניע ןַא ךיוא זיא ןשקָאל ןסע

 י!גָאט ַײב ֿבָאב-העשּת ןסע סָאד ןעמ

 ןעק רעװ ,ןסע ןשקָאל יא ןטסַאֿפ יא -- ,רַאנ רעד טרעֿפטנע -- ,!רענייא םכח, --

 . {"ןגָארטרעבירַא סָאד
 עגליװ ::04

 רע טָאה ,לבור ןביז טסָאקעג םיא טָאה סָאװ ,גיצ ַא טרגּפעג זיא ןדַיי ַא ַײב 09

 יד :היַאר ָאהו ,לבור קיצנַאװצ ןוא ןייא ןרָאלרַאֿפ טָאה רע זַא ףובשח ַא טכַאמעג רעבָא

 גיצ יד טנַײה ,לבור ןביז לָאמ ַא ךָאנ ןטסָאק םיא טעװ עַײנ ַא ,לבור ןביז טסָאק גיצ

 {טרעוװ זיא סָאװ ןילַא

 עטיל 117

)04( 
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 םעניילק ַא רַאֿפ ןטלַאהעג טָאה'מ ןכלעװ ,ןוז ַא ןעװעג זיא זיוה ךַײר ַא ןיא 0

 ךיא ,תומכח ענעדײשרַאֿפ ןרידוטש ןקיש וצ םיא ןסָאלשַאב ןבָאה ןרעטלע ענַײז .םכח

 *קירוצ זיא רע יװ .חומ ןַײז ןֿפרַאשרַאֿפ םיא טעװ סָאד -- ןענרעלסיוא םיא גנונעכער

 טעװַארּפעג ןרעטלע ענַײז ןבָאה ,לוש ןַײז טקידנערַאֿפ טָאה רע יװ םעד ךָאנ ,ןעמוקעג

 =ַ:ֿםוצסױא ןוז רעייז טימ ךיז ידּכ ,עטנַאקַאב ןוא דנַײרֿפ עלַא ןטעברַאֿפ ,הדועס עסיורג ַא

 טגײלעגנַײרַא ,רעגניֿפ ןוֿפ לגניר ןַײז ןעמונעגּפָארַא טָאה דנַײרֿפ יד ןוֿפ רענייא .ןענ

 טנרעלעג טסָאה וד בוא ,אברדַא ,גָאז, :ןוז םוצ טגָאזעג ןוא טסױֿפ ַא טכַאמעג ,טנַאה ןיא

 רעד *! ןגיל טנַאה ןַײמ ןיא ָאד ךיא בָאה סָאװ ,ןעגנונעכערסיוא ןוא ןעגנוטסעמ טנַארעלַא

 ,ץֿפחַא זיא ָאד, :ךיה ןעירשעגסיוא ןוא יונעג טנכערַאב ,טסױֿפ יד ןטסָאמעגסיוא טָאה ןוז

 -- *ןַײז סָאד ןָאק סָאװ, .ךָאל ַא רע טָאה טימ רעד ןיא ןוא קידכעלַײק זיא סָאװ

 רעד טרעֿפטנע -- "ןייטשלימ ַא יו שרעדנַא סעּפע טשינ ןזיא סָאד, ,עלַא םיא ןגערֿפ

 .ץערוחב

 ש ודָאל 28

 טיג ןעמ .החמׂש ַא ףױא ןטעב שמש םעד ןעמ טקיש לטעטש ןיילק ַא ןיא ,1
 ןוֿפ ןרעמונ ןוא ןעמענ ןייק יװ ױזַא .טסעג ענעטעברַאֿפ עלַא ןוֿפ המישר ַא שמש םעד
 ןוא בוטש וצ בוטש ןוֿפ שמש רעד טייג ,לטעטש ןיילק םעד ןיא ָאטינ ןענַײז ןסַאג
 :טגָאז ןוא המישר יד ךרוד טקוק שמש רעד -- ."ןַאמצלַאז, -- *?ָאד טניֹוװ רעוװ, :טגערֿפ
 | ;!ןטעבעג טשינ ןעמ טָאה ךַײא ! ןיינ,

 ֿביֿבָא.לּת 2088ט(87

 .טנוזעג ןיא ךַאװש ענעדִיי ַא םורַא טייג ,ןעמָארגָאּפ יד ןעװעג ןענַײז סע 2

 "ןענעלױק ךימ לָאז ןעמ זַא ,ןסַאּפ ךיז טלָאװ טנוזעג ןכַאװש ןַײמ וצ; :יז טכַאמ ,"יוא,

 קָאבולג 56

 ןיא ןיא ןטלַאהעג טָאה ,קרַאמ ןֿפױא טלדנַאהעג טָאה סָאװ ,ענעדִייַא 3

 :רעניײא יז טגערֿפ ,ןדליג ןצֿפוֿפ זיב ןעצ למערק םוצ וצ יז טגייל ךָאװ עדעי זַא ,ןענייוו
 יד טגָאז "!ןגיילוצוצ טלעג ליֿפ ױזַא דָאש ַא ךָאד ןיא'ס !ריא טלדנַאה סָאװ וצ ָאט,
 יזהנויח ןבָאה ךיא לעװ סָאװ ןּוֿפ ָאט ,רענַײמ םכח, :ענעדִיי

 ץילרָאג 0ט0859

 םעגייא ןוא תבש ףיוא םענייא :ןעלגוק ייװצ טכַאמעג לָאמַא טָאה ענעדִיי 8 ,4
 טגָאז "!לגוק ַא גָאטנוז ףיוא ריא טֿפרַאד סָאװ וצ, :ריא ַײב ןעמ טגערֿפ -- .גָאטגוז ףיוא
 י!טָאג ַא ךױא טָאג רעייז זיא רעמָאט, :יז

 עיוװיא 232

 טָאה ץַאלּפריטשומ ןֿפױא .,רעטילימ םוצ ןוז ןטימ ןעגנַאגעגטימ זיא רעטומַא ,5
 --"!סטכער, :ןזיועג דימּת םיא יז טָאה ,ןעװעדנַאמָאק סָאד ןענַאטשרַאֿפ טשינ לגנִיי סָאד
 --!ךַײא טרעק, !סקניל ןעמַאמ רעד זיא ייװ--"!סקניל, !סטכער ןעמַאמ רעד זיא ייוװ
 !םורַא ןוא םורַא ןעמַאמ רעד זיא ייוו

 ץיװעדאר 20,3
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 ךודיש םעד טָאה עטַאט ריא ,ןתח ַא טַאהעג טָאה עשיּתבהײלעב ַא לדײמ ַא 6

 : ןענַארַאֿפ זיא דומלּת ןיא ,דומלּת טנעקעג טָאה לדיימ יד .טרעטשעג טָאה ןוא טלָאװעג טינ

 שדוח רעד טמוק סע זַא, ה"ד ,'החמׂשב ןיטעממ ֿבא סנכנשּכ ,החמׂשב ןיברמ רדא סנכנשּכ,
 רעקינייװ סָאװ ךיז ןעמ ףרַאד ,ֿבָא שדוח רעד טמוק'ס זַא ןוא ךעלײרֿפ ךיז ןעמ טכַאמ ,רדא

 ,רעד טָא ןַײרַא טייג סע זַא -- סנכנשּכ, :טשטַײטעג לדיימ יד טָאה ,"ןכַאמ ךעליײרֿפ
 טייג סע זַא -- ,ֿבא סנכנשּכ ,ןעלײרֿפ זיא -- החמׂשב ןיברמ -- ,ןתח ןֿפױא קידנזַײװ

 ,!ךעליירֿפ טינ רָאג זיא ,החמׂשב ןיטעממ -- עטַאט רעד ןַײרַא

 ודָארבדָאּפ . ,2ׂ

 יז טָאה ,טנװַאד רע יצ ,ןַאמ ריא ןװּורּפסױא טלָאװעג לָאמ ַא טָאה ענעדִיי ַא 7
 ,טנװַאד רע בוא, :טכַארטעג ךיז ןוא ךעלכיטזָאנ עכעלטע תילט ןשיװצ טגײלעגנַײרַא םיא
 רעד ןַײז ךָאד טעװ סָאד ןוא ,ןלַאפסױרַא תילט םעד ןגיילסיוא םַײב ךעלכיט יד ךָאד ןלעװ
 ןעמוקַאב יז טָאה ןגרָאמ ףיוא .ןרָאֿפעגקעװַא ןַאמ רעד זיא גָאט ןבלעז םעד ,'ןמיס רעטסעב

 טקנעדעג טָאה יז סָאװ ,ןכַאז עלַא רַאֿפ ריא טקנַאד רע ןכלעװ ןיא ,ווירב ַא םיא ןוֿפ

 -- ןבעגוצטימ ןסעגרַאֿפ וטסָאהג :רע טבַײרש 'ךַאז ןייא  .ןַאדָאמעשט ןיא ןגײלוצנַײרַא
 ףירעד םיא טָאה ױרֿפ יד .'ןקיש וצ סָאד רעייז ריד טעב ךיא ןוא ,ךעלכיטזָאנ עכעלטע

 "ךעלכיטזָאנ ןבָאה וטסעװ ,טָאג וצ ,ןַאמ ןַײמ ,טעב , :טרעפטנעעג

 עטרַאװ 52,168 |

 :ײט ןַײמ, : טפַאשביל סיורג רַאֿפ בַײװ םוצ טגָאזעג לָאמ ַא טָאה ןַאמ רעגנוי ַא ,8

 ריד זיא רעמָאט ;ןַײז טוג דימּת ריד רָאנ לָאז סע -- ,גנַאלרַאֿפ ןייא רָאנ בָאה ךיא ,ערע
 סעפע ריד לָאז סע רעדיא ;רימ ףױא רעביל סע ךיא םענ ,סטכעלש סעּפע טרעשַאב
 ;ןרעװ קנַארק רעביל ךיא ליװ ,ןַײז קנַארק הלילח טסלָאז וד רעדייא ,ןַײז רימ לָאז ,ןַײז
 .ןמלַא ןַא ןרעװ רעביל ךיא לָאז ,הנמלַא ןַא ןרעװ טסלָאז וד רעדייא

 עלסימערּפ 3

 ךָאנ טָאה רעטָאֿפ ןַײז סָאװ ,רָאי 70 ןופ דִיי רעטלַא ןַא ןעװעג לָאמ ַא זיא'ס ,9

 עג ךיוא דַיי רעקירָאײקיצעביז רעד טָאה ,תומשנ-תרּכזה וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא .טבעלעג

 ךָאד זיא סע ,רָאנ עז ,עטַאט, : רעטָאֿפ םוצ טגָאזעג רע טָאה .לוש ןוֿפ ןײגוצסױרַא טזומ

 עלַא טימ ךַײלג -- ןיײגסױרַא ךיא זומ ךעלגנִיי עלַא טימ ;דנַאש ַא ןוא הּפרח ַא רימ

 ,"סעקרַאמס
 עש י אוו 2685

 ןוא טעב ןרעטנוא ןגעלעג זיא ,קַאזָאק ַא בַײװ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רענייא ,0

 םוצ רע טַײרש ,ןַײרַא םיא ןיא זיא'ס לֿפיװ ,טרעקיױבעגנָא םעועב א טימ םיא טָאה בַײװ'ס

 .י"הב לושמי אוהו ;טרָאֿפ רעבָא טייטש'ס, ;ריֿפַא טעב ןרעטנוא ןופ בַײװ

 עסואװ 4,258

 טסָאה וד,--"? לבור ןעצ יד ןָאטעגניהַא וטסָאה ּווו, ;בַײװ ןַײז ַײב טגערֿפ ןַאמַא 1

 !סקעז טינ זיא ,ַײרד ןעמַאמ ןַײמ ןבעגעג ךיא בָאה ,ַײרד ןעמַאמ ןַײד ןבעג טגעמעג

 ןגָאזסױא טינ ריד ךיא לעװ לברעק ןייא טכַא טינ זיא ,רעהַא לברעק ַא ,ןיהַא לברעק ַא

 ,"ןסיװ הכמ ַא רימ ַײב וטסעװ לברעק ַא ןוא ;ןַײנ טינ זיא

 וודיָטויגביָאּפ 239
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 ,הנותח רעד ךָאנ רָאי קיצכעז ןעוװעג ןיוש ןענַײז סָאװ ,קלָאֿפ רָאּפ טלַא ןַא ,2
 זַא ןעזעג דלַאב בָאה ךיא רעבָא; :ןַאמ רעד ּפָא ךיז טֿפור .טגירקעצ לָאמ ַא ךיז ןבָאה

 *י!גּוװיז ןייק טשינ זיא'ס

 עט ראװ : 2ץ(06

 סױרַא יז טֿפױל ,ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ רע זיא ,ןָאה ַא טַאהעג טָאה ענעדַייַא 3

 ןוא (ןסורסַײװ) םירעוּפ יד ףיונוצ ךיז ןֿפױל *!ןָאה ַא !ןָאה ַא, :טַײרש ןוא סַאג ןֿפױא

 !ךוטַאּפ, :יז טגָאז ,ןרעלקרעד יז יז ליו 1 "!ןָאהַא עיזדג !ןָאהַא עיזדג, :ןעַײרש
 + "?שישטירק ָאהַאשט קַאט ,ךוטַאּפ ילסעי, :ייז ןגָאז 2 "!ךוטַאּפ

 ענליװ 2018

 סָאװ --ןקַאה ץלָאה ַײב !ןענרעל וצ ןקַאה ץלָאה ןוֿפ קוליח רעד זיא סָאװ 4
 .רערעװש זיא ,רעמ יוג ַא סָאװ--ןענרעל ַײב ;רעטכַײל זיא ,רעמ יג ַא

 ץמַאינ.ארטאיּפ 5,095

 קידנעַײז .ןעקנורטעג ןוא עמשטערק ַא ןיא ןסעזעג לָאמ ַא ןענַײז םיצירּפ ייווצ 5

 רע זַא ,ןגעמרַאֿפ ץנַאג ןַײז ףיוא ןטייװצ ןטימ טעװעג ייז ןוֿפ רענייא ךיז טָאה ,ןיֿפוליגב

 ףעורעד רע טָאה ,טרעטכינעגסיוא ךיז טָאה רע ןעװ .םי ןצנַאג םעד ןעקנירטסיוא טעװ

 וצ רע טסייה ,הצע םוש ןייק קידנעניֿפעג טינ !לקעּפ רעטיב ַא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ

 רע בא זַא ,םיא טנרָאװ ןוא הׂשעמ עצנַאג יד םיא טלייצרעד רע ;ןעקשָאמ ןעגנערב ךיז

 טרעלק דִי רעד .ףרָאד ןוֿפ סױרַא םיא רע טֿפרַאװ ,הצע ןייק ןעניֿפעג טינ םיא טעװ

 *נירטוצסיוא ןעמונעגרעטנוא ךָאד ךיז טסָאה וד !הצע ןַא בָאה ךיא, :טגָאז ןוא עלַײװ ַא

 לָאז הנ .םִי ןיא ןַײרַא ןסילֿפ סָאװ ,ןרעסַאװ עלַא יד טינ רעבָא ,ןײלַא םי םעד רָאנ ןעק

 עלַא יד ןַײרַא ןסילֿפ סע עכלעװ ךרוד ,רעכעל יד ןּפָאטשרַאֿפ ץירּפ רענעי טשרע וצ

 "םי םעד ןעקנירטסיוא וטסעװ ,ןוט סָאד טעװ רע זַא ,ךָאנרעד ןוא ,ןרעסַאװ

 עטסוא װ 2,23

 רעד םיא טגָאז ,שטַײד ַא וצ טלעג ןעַײלטנַא דיי ַא ןעמוקעג לָאמ ַא זיאס 6

 לעװ ךיא, :דַיי רעד טגָאז ,'טוג, -- 'טלעג ןייק טשינ ךיא ַײלטנַא ןּכשמ ַא ןָאי :שטַײד
 טָאה שטַײד רעד .'ןסע טשינרָאג ךיא ןעק םיא ןָא ןוא ,תילט ןַײמ ןזָאלרעביא ריד ַײב

 טגָאז גָאט ןטסקעז ןפיוא .טשינ טמוק דִיי רעד--ייווצ ,גָאט ַא רעבירַא טייג'ס .ןעוועג םיּכסמ

 !ןסעגעג טשינרָאג רע טָאה געט סקעז ןיוש ,דָיי רעמערָא ךַא, :שטַײד רעד

 קציול 46

 ילָאס רעשיקרעט ַא ןוא רעשידִיי ַא ןרָאֿפעג לָאמ ַא ןענעז המחלמ רעד ןוֿפ 7

 .ןוה ַא ןענוֿפעג עיצנַאטס רעד ַײב יז ןבָאה ;קירעגנוה קרַאטש ןעװעג ןענעז ייז ןוא ,טַאד
 רַאֿפ זַא ,טנָאמרעד ךיז ייז ןבָאה ןסע םַײב .טכָאקעגּפָא ןוא טעליוקעג ןוה יד ייז ןבָאה
 ןגייל ךיז ןלָאז ייז זַא ,טכַאמענּפָא ךיז ַײב ייז ןבָאה .ןוה ןייא קיצניוװו זיא ןשטנעמ ייווצ
 .ןוה יד ןסעֿפױא טעװ רעד ,םולח רערענעש ַא ןעמולח ךיז טעוװ'ס ןעמעװ ןוא ,ןֿפָגלש

 *עגֿפױא ןוא טעֿבנגעגּפָארַא טַאדלָאס רעשידִיי רעד ךיז טָאה ,טגיילעג רָאנ ךיז ןבָאה ייז יו

 ןיא סע בא 5 ,ןָאה א -- ההנץצצ ,ןרָאװעג ןשָאלראֿפ תג:ץצ ?2 העַײֿפ :שיסורסַײװ 00088 1

 ןוטסַײרש סָאװ רַאפ ָאט ,ןשָאלראֿפ
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 ךיז טָאה סָאװ, :םיא טגערֿפ ןוא קרעט םעד טקעװעגֿפױא רע טָאה ךָאנרעד ,ןוה יד ןסעג

 =עג ןוא למיה ןֿפױא ןעװעג זיא רע זַא ,ןלייצרעד ןָא קרעט רעד טבייה "*;? טמולחעג ריד

 טֿפור ,למיה ןוֿפ ןטייקנייש ןלייצרעד ןָא טבייה ןוא ,םיכָאלמ יד טימ ןוא טָאג טימ טדער

 טינ למיה ןוֿפ ןיוש טסעװ וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא, :טַאדלָאס רעשידִיי רעד ןָא ךיז

 !"ןוה יד ןסעגעגֿפױא ךיא בָאה ,ןעמוקּפָארַא

 ץ לע ב 5:7

 טגעלֿפ ,ןדִיי ףיוא ןעמָארגָאּפ יד ןעװעג ןענַײז סע ןעװ ,ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא ,8

 רעבָא ןדַיי םעד טעװעבַאר ןעמ יװ ,ןקוק ןוא קיטליגכַײלג ןטַײװ ןוֿפ ןייטש ײצילָאּפ יד

 טײג םעד ףיא .ץָאלעג טינ יז ןבָאה ,סענַאגילוכ יד ןלעטשנגעקַא ןלעװ ךיז ןלָאז ןדִיי

 רעד ,טסָארֿפ ַא ןעװעג זיא'ס ,דנַאלסור ןיא רענעילַאטיא ןַא ןעמוקעג זיא לָאמ ַא :לשמ ַא

 טנוה ַא ןלַאֿפעגנָא זיא םיצולּפ .זַײא קיטש ןייא יװ ןרױרֿפרַאֿפ ןעװעג זיא קורב רעצנַאג

 ןוֿפ ןייטש ַא ןעמענסױרַא לי ןוא ןַײא ךיז טגייב רענעילַאטיא רעד .רענעילַאטיא ןֿפױא

 ;ןכַאמ טנעקעג טשינרָאג רע טָאה ,ןרױרֿפרַאֿפ קרַאטש ןעװעג זיא'ס יװ ױזַא ;קורב
 ןַײז ןֿפרַאד עכלעװ רענייטש יד -- זיא ןסור יד ַײב גנונעדרָא ןַא רַאֿפ סָאװ ,ָא; :רע טגָאז

 : 'ַײרֿפ ייז ןזָאל טניה יד ןוא ןַײא ייז ןדימש ,ַײרֿפ

 ודָארבדָאּפ 2654

 ןָא ןײגַאב טנעקעג טינ ךיז טָאה רע זַא ,עֿבט ַאזַא טַאהעג טָאה ןָאעלָאּפַאנ ,9

 טכַאנ ןטימ ןיא טּפַאכעגֿפױא ךיז טָאה רע זַא ,ןֿפָארטעג ךיז טָאה לָאמ ַא ,קַאבַאט קעמש ַא
 ףיוא ןגעלעג זיא קַאבַאט רעד .קַאבַאט קעמש ַא ןבעג וצ טסולגרַאֿפ םיא ךיז טָאה'ס ןוא
 ,קעמש ַא ןבעג ןיגסױרַא ךיא לָאז :טרעלקעג ױזַא ךיז רע טָאה .טעב ןוֿפ טַײװ שיט ַא

 ךָאד ךיא ןיב ,ןײגסױרַא טינ ךיא לָאז ;ערה?רצי םעד ךָאנ ביג ךיא זַא ,סע טסייה
 ןוא קַאבַאט עקשוּפ רעד וצ ןעגנאגעגוצ ,סױרַא זיא רע :ןָאטעג ױזַא רע טָאה .'רעלױֿפ ַא

 .קעמש ןייק ןבעגעג טשינ טָאה

 עט ראװ 56

 *רַאֿפ ,ענליוו ךרוד ןרָאֿפעגכרוד רעטייװצ רעד רעדנַאסקעלַא זיא לָאמ ןייא- 0

 עיצַאגעלעד עשידִיי ַא סױרַא ךױא זיא .ןעמענרעביא סױרַא עלַא םיא ןענַײז ,ךיז טייטש

 ןלעיצעּפס ַא טכַאמעג יז ןבָּנה ןרָאֿפוצכרוד םוצ רסיק ןרַאֿפ ןוא רסיק םעד ןַײז םינּפ:לבקמ

 :קוסּפ רעד ןביושעגנָא ןעוועג זיא םיא ףױא ןוא ,ןגיוב רעבלַאה ַא יװ ױזַא -- רעיוט

 ײּפָא ךיז רע טסייה ,ןעמוקעגנָא זיא רסיק רעד ."ךתאצב הּתֹא ךורבו ,ךאוֿבב הּתֹא ךורב,

 טנעקעג טשינ סע טָאה רע רָאנ ,ןבירשעגנָא זיא ָאד סָאװ ,ןעז וצ ,רעױט םַײב ןלעטש

 םיא רענעי טָאה ,עיצַאגעלעד רעשידִיי רעד ןוֿפ םענייא וצ רע טֿפור .,ןענעיילרעביא

 1 ,"לַאכעיוא ָאטש וגָאב ַאװַאלס יא ,לַאכעַירּפ ָאטש ,וגָאב ַאװַאלס, :טשטַײטרַאֿפ

 ענליװ 18:1

 .ןקור רעמורק, ןֿפורעג םיא ןוא םכח:דימלּת ַא ןוֿפ טכַאלעג טָאה רענייא ,1
 טימ טָאה יבר רעד ןוא דניק ַא ןעװעג ןיב ךיא ןעװ, :םכח-דימלּת רעד ּפָא ךיז טֿפור
 ףכ ַא ןוא תיב ַא ןוֿפ דיישרעטנוא םעד טסּוװעג טינ ךיא בָאה ,תיב:ףלַא טנרעלעג רימ

 ןרָאפענקעװא טסיב וד סָאװ טָאג ןעקנַאד ןוא ,ןעמוקעג טסיב וד סָאװ ,טָאג ןעקנאז 1
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 תיב רעד ןוא ןקור רעמורק א זיא ,רע טגָאז ,ףכ רעד :ןמיס ַא טכַאמעג רימ רע טָאה
 ןוא תועט ַא טַאהעג ךיא בָאה ,טרעהרַאֿפ רימ טָאה רע ןעװ לָאמ ןייא .ױזַא טינ זיא
 "טינ (זייב) ב ןייק זיא ןקור רעמורק ַא, :טגָאזעג רע טָאה .תיב ַא -- ףכ ַא ףיוא טגָאזעג

 ןיקצָאּפָאס ְ 21

 רֿפוס ַא לַײװ ?בוטש ןיא גיצ ןייק ןטלַאה טשינ רֿפוס ַא רָאט סָאװ רַאֿפ ,2
 ףעקעמנָא גיצ יד טעװ ןבַײרשנָא טעװ רֿפוס רעד סָאװ ןוא ,טעקעמ גיצ ַא ןוא טבַײרש

 עק שטעטסע וב 20ט8ט(8+8

 ץעמע בא ;רעגולק ַא זיא רע וַא ,ןעמ טגָאז ןטניה ןוֿפ רעקיוה ַא ףיוא 2

 סָאד ןוא .רַאנ ַא זיא רע זַא ןעמ טגָאז ,טנרָאֿפ ןוֿפ ןוא ןטניה ןוֿפ רעקיוה ַא טָאה רעדיוו

 ןוֿפ ,ןרעװ ןריובעג םַײב ךאלמ ןוֿפ סיוטש ַא קידנעמוקַאב ,רעטשרע רעד :סָאװ רַאֿפ טָא

 רעטַײװ ןוא טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה ,רעקױה ַא טכַאמעג םיא ךיז טָאה סע סָאװ

 ײוצ ןוא טיירדעגסױא ךיז סיוטש ןייא קידנעמוקַאב טָאה רעבָא רעטייווצ רעד .ןעגנַאגעג

 .טשירַאנַאב קרַאטש ךיז טימרעד ןוא ,טנרָאֿפ ןוֿפ ךיוא סיוטש ַא ןעמוקַאב
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 לָאמ ַא לַײװ !ןסע ןרַאֿפ טשינ ןוא ןסע ןכָאנ ץַאק ַא ךיז טשַאװ סָאװ רַאֿפ 4
 עמורֿפ ַא יװ ךיז לָאז יז ,טּפַאכעג ריא טָאה סָאװ ,ץַאק יד טדערעגנַײא זיומ ַא טָאה
 ךיז ןבָאה .ןֿפָאלטנַא זױמ יד זיא ,ןשַאװו ךיז קעװַא זיא ענעי זַא ןוא .ןשַאװ רעַירֿפ
 ,ןסע ןרַאֿפ ןשַאװ וצ טינ ךיז רעמ ןסָאלשַאב ןוא טלמַאזרַאֿפ ץעק עלַא טלָאמעי

 ענװַאק 15

 ,לשעלֿפ :טכַאמ שיֿפ לַײװ !{ןֿפנָארב שיֿפ ךָאנ ןעמ טקנירט סָאװ רַאֿפ ,5
 ,ףרׂש 1 יי

 קסירט 2:6

 היַאר ָאהו ,טוג עקַאט טרָאד זיא'ס ?'טרָא טוג, ַא םלוע:תיב ַא טסייה סָאװ רַאֿפ ,6
 : ,קירוצ טשינ טמוק רענייק

 עש יא װ 2,4

 ןעמוקעג זןיא רע ןעװ .שּפיט ןסיורג ַא רעייז דיחי=ןב ַא טַאהעג טָאה רשוע ןַא 7

 =רַאֿפ םיא לָאז רע ,ןטעבעג ןוא ןכדש ַא ךָאנ טקישעג רעטָאֿפ רעד טָאה ,ןרָאי יד ןיא

 רעד .טָאטש רעטייװצ ַא ןוֿפ רָאנ ,ךודיש ַא טַאהעג טָאה ןכדש רעד .ןוז םעד ןענכדש

 ,"יושַאב, ףיוא ןרָאֿפעג ןוז ןטימ רשוע רעד זיא גָאט ןטייווצ ןֿפױא ,ןענַאטשַאב זיא רשוע

 ,ןלעֿפעג טשינ הלּכ יד רימ טעװ רעמָאט, :טגָאזעגנָא רעטָאֿפ רעד םיא טָאה געװ ןֿפױא

 יײז טָאה עמ ,הװה ךֹּכ ."ןיינ, ןגָאז וטסעװ ,ןַײרַא טופ ןיא ּפָאק ַא ןבעג ריד ךיא לעװ

 רעטָאֿפ םעד הלּכ רעד טימ ןעמַאזוצ שיט םַײב טצעזעגרעדינא ךיז טָאה'מ ,ןעמונעגֿפױא
 .טינ דיר ןייק יאדװַא זיא שּפיט םעד ןוז םעד ןוֿפ ןוא -- ןלעֿפעג רעייז הלּכ יד זיא

 סנתח ןֿפױא ןעגנורּפשעגֿפױרַא ןוא ץַאק :ַא ןכָארקעגרעטנורַא שיט ןרעטנוא זיא םיצולּפ
 גָאז ַא רע טָאה ;סוֿפ ןיא ּפָאק ַא ןבעגעג םיא טָאה רעטָאֿפ רעד זַא ,טניימעג רע טָאה ,סוֿפ

 ,ןעמ טגָאז ןָא טלָאמעד ןוֿפ '!טשינ רימ טלעֿפעג הלּכ יד ,ןיינ, :לֹוק ןכיוה ןֿפױא ןָאטעג

 ,ןכָאמ עילָאק ךיוא ןעק ץַאק ַא זַא
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 ,השורג ַא ױרֿפ ַא רענייא טימ ןבַײרש םיִאנּת טלָאזעג טָאה ןַאמרעגנוי ַא רענייא 8
 ?עג ךיז ןעמ טָאה .(קדצ ןהּכ) ץ"ּכ רעטנוא ךיז רע טבַײרש ,םיאנּת יד ןעמ טבַײרש
 ײטשרַאֿפ רעטציא :ןַאמרעגנוי רעד טגָאז .ןעמענ טשינ יז ךָאד רע רָאט -- ןהּכ ַא :טּפַאכ
 .ןכַאמ עילַאק ךיא ןעק ץַאק ַא וליֿפַא; :טגָאז ןעמ סָאװ רַאֿפ ךיא

 קסניּפ ַײּב עװענאי 20,3

 טָאה חונ ?תחונ יװ רוּכיש טשינ ןוא טול יו רוּכיש :ןעמ טגָאז סָאװ רַאֿפ ,9

 ,םש :ןיז ַײרד טַאהעג ךָאד טָאה חונ :ץוריּת רעד זיא !ןעֿפנָארב ןעקנורטעג ךיוא ךָאד

 זַא ונ .הרוּת טנרעלעג ןוא ןסעזעג ןענַײז ןדִיי יד .ןדַיי ןענַײז םש ןוֿפ ,תֿפי ןוא םח

 יד .םירעיוּפ סױרַא ןענַײז םח ןוֿפ ,ןֿפנָארב לסיב ַא ןעמענ ןעמ ןָאק ,הרוּת טנרעל עמ

 ןעמענ ךיא יײז ןגעמ ,ונ .ךַײר ןענַײז ייז ,םיריוח ,תומהב ןבָאה ,דרע ןבָאה םירעוּפ

 ?עשט ַא ףיוא ןרָאֿפ ,ךַײר ןענַײז ייז ,םיצירּפ סױרַא ןענַײז תֿפי ןוֿפ ,ןֿפנָארב לסיב ַא
 עכלעזַא טַאהעג טָאה חונ ,ןֿפנָארב לסיב ַא ןעמענ יאדװַא ייז ןגעמ ,ונ ,דרעֿפ עקרָאיװט

 יװ ,רעטכעט ַײרד טסָאה וד ,טול וד רעכָא ,ןֿפנָאוב לסיב ַא ןעמענ טגעמעג רע טָאה ,ןיז

 { ןֿפנָארב ןעקנירט וצ וטסמוק ױזַא
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 ןעו, :טגָאזעג םיא ףיוא עלעדנעמ טָאה ,ןברָאטשעג זיא םכילעםולש ןעװ ,0

 ןכַאל רעטשרעבייא רעד טעװ -- קחׂשי םימשב ֿבשוי ,למיה ןיא ןעמוק טעװ םכילע:םולש

 ,"המכח ןַײז ןוֿפ

 ץיװעדַאר 20
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 ;םכ ח

 ;רַאנ

 ;ם כח

 ןליּפׁש-םירּוּפ

1 

 רַאנ םעד טימ םכח רעד

 ליּפש עטשרע

 ,טלעו רעד ףיוא ןעמוקעג ןיּב ךיא טַײז
 ,טלעג סָאד טשינ יא רקיע רעד זַא ,ןעזעג ךיא ּבָאה
 ,דנַאטשרַאפ רענייר רעד רָאנ זיא ךַאזטּפױה יד
 .טנַאקַאּב רעייז ןדעי ָאד ךָאד זיא סָאד
 ,ךַאז עטוג ַא רעייז זיא ןַײז וצ םכח ַא
 ,ךס ןייק טשינ לָאמניק טדער רע לַײװ
 ,רָאי עצרַאװש ידלַא רַאפ טדער רַאנ רעד רעּבָא
 ,רָאּפ ןייק טשינ לָאמניײק זיא ןטייווצ ןטימ טרָאװ ןייא ןוא
 םינָארַאנ עסיורג עלַא יד ךיוא
 ,םינּפ םעד ףיא טײקשירַאנ סָאד ייז ןעמ טנעקרעד
 ,גנע רעייז ןטַײצ עלַא ןיא זיא רַאנ םעד
 .קנערק ַא יװ רעגרע זיא רַאנ ַא

 ךַאפ טוג ַא טנַײה סָאד זיא ,יוא
 !ךַײר רעייז זיא שטנעמ רעד זַא
 ,תורּפּכ ףיוא גיוט המכח יד
 .תורצ עסיורג ףיוא ןעמ זיא ,טלעג ןייק טשינ טָאה ןעמ זַא
 ןַײפ רעייז זיא ןּבָאה וצ טלעג
 ,ןייש רעייז זיא טעדיילקעג ןַײז וצ ןוא
 ,ןגינעגרַאפ עטסעּב סָאד טָאה רשוע רעד
 .ןגירק דובּכ רע טוט ןטַײז עלַא ןיא
 ,ןײלַא וליפַא סױרַא טרָאפ רע ןעו רשוע רעד
 ןַײפ ץנַאג םוטעמוא ףיוא םיא ןעמ טמענ
 ,טליפרע ןרע װ ןכַאז ענַײז עלַא
 !טליג טײקשירַאנ סָאד זַא ,המכח יד רימ גוט סָאװ

 ,ןגיוא עשירַאנ ענַײז טימ רַאנ רעד ,ךַא
 ןגױט טשינ רע טוט ךַאז םוש ןייק וצ
 ,רעוַײה טימ רעסעלש טגָאמרַאפ רע סָאװ סָאד
 ,ריזח ףאּב בהז םזנ יװ ךַײלג זיא
 ,דיילק ןדַײז ןייא ױזַא טסַאּפ רַאנ םעד
 .טייק ענעדלָאג ַא ריזח ַא יװ ױזַא
 ,ןטכינרַאפ טלעג עצנַאג סָאד טוט רע
 ,ןטכיר וצ טלעג םעד טימ ךיז ױזַא יו טשינ טסייוו רע



 ןליּפ ס.םירוּפ 200

 ,ןסַאג עלַא ןיא םורַא ךיז טרעגלַאװ רַאנ רעד ךיוא
 ,ןסַײרנָא ּפָאק םעד םיא טוט רעדעי
 ,גנעג ענַײז ןיא ןעמ טנָאקרעד טײקשירַאנ סָאד
 י ,קנערק ַא יװ רעגרע זיא רַאנ ַא

 ,ןריּפש טוט רשוע רעד סָאװ גונעּת רעד :רַאנ
 ,ןריצַאּפש טפול רעד ןיא רע טרָאּפ גָאט ןדעי
 ,ןליפ טשינ לָאמנייק גונעּת םעד טוט ןַאמערָא רעד
 ,ןליּפש קיזומ טימ רשוע םעד טוט ןעמ סָאװ
 רעניד ךס ַא רעייז טָאה רשוע רעד
 .רעניה עטסעּב יד גָאט ןדעי טסע רע ןוא
 ,םילבה לבה ןצנַאג ןיא זיא המכח יד
 .םילכַאמ עטוג ןכַאמ וצ רָאנ זיא ךַאזטּפױה יד
 ,רעל לָאמעלַא זיא ךיוּב סנַאמערָא םעד
 ,רעמ טינרָאג ןוא טיורּב לקיטש ַא םיוק טָאה רע
 .טליפרַאפ לָאמעלַא זיא ךיוּב סרשוע םעד רעּבָא
 !טליג טײקשירַאנ יד זַא ,המכח יד רימ גיוט סָאװ

 ,סעגרַאֿפ טלעװ רעצנַאג רעד ןָא טוט רַאנ רעד :םכח
 .ןסערפ סָאד רָאנ ןעניז ןיא רעמ טשינ טָאה רע
 ,ןרעלקנַײרַא טלעװ רעד ןיא טשינ ןעוט םינָארַאנ יד
 ,ןרעּב יד יװ ּפָא ךיז ןסערפ יז רָאנ
 ,ןּבעל רעייז זיא לדניה טעפ ַא
 ,ןּבערטש ןרָאי עלַא םעד ףיוא ןעוט יז
 ,רעניד ךס ַא רעייז וצ ךיז ןעמענ יז
 .רעניה עטוג ןכָאק יז ןלָאז יז
 ,טפַאהלקע רעייז זיא ןּבעל רעייז
 ,טּפַאשנסיװ .ןייק טשינ ןּבָאה ייז לַײװ
 ,גנעל יד יװ רערעמ ןַײז לָאז טיירּב יד זַא ,ןּבערטש יז
 ,קנערק ַא יװ רעגרע זיא רַאנ ַא

 ?טלעג ןייק טשינ טָאה ןעמ זַא ,המכח יד ןופ ןעמ טָאה סָאװ :רַאנ

 ,טלעק רַאפ ןריורפעג ןוא ןלָאװשעג טרעװ ןעמ

 !תוחלצה עריא טימ המכח יד ןעד זויא סָאװ
 ,תוחנַאו ןוגי טימ ןרָאי עלַא ןיא טּבעל ןעמ

 ,ןפָאלש וצ ּוו וליפַא טשינ טָאה ןעמ

 ,ןפָארטש טימ םירוסי רעמוז טדַײל רע
 ,טעז יד וצ טשינ לָאמ ןייק טסע רע

 .טעּב םענעכָארּבעצ םעד ףיוא ןפָאלש ךיז רע טגייל טכַאנַײּב ןוא
 ,רעמיא םירישע רימ רעּבָא
 ,רעמיצ ןטסעּב ןיא ןפָאלש רימ

 .דלודעג טימ ןּפָאלש רימ

 !טליג טײקשירַאנ יד זַא ,המכח יד גיוט סָאװ
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 דנַאטשרַאפ ןַײמ טימ םכח רימ :םכח

 רַאג

 ;םכ ח

5 
- 

 ,דנַאניײּב תורישע ןַײד טימ ריד יװ רעליֹוו רימ זיא

 רעסעּב ךיוא רימ זיא טײקמערָא ןַײמ טימ רימ

 .רעסעלש ענַײד טימ ןוא רעזַײה ענַײד טימ ריד יו

 ,ןעמוקרָאפ םוטעמוא ןעק םכח ַא

 .ןעמיטש ענַײז עלַא ןופ לייט ַא ךיוא טָאה רע

 ,ןײלַא ןעמ טזָאל רַאנ םעד רעּבָא

 ,ןיטש ַא יװ ןגיל םיא טזָאל עמ

 ,ןסירגַאּב שטנעמ ןייק טשינ ןעק רע

 ,ןסעומש רעטרעװ ייווצ ןייק שטנעמ ןייק טימ טשינ ןעק רע

 ,גנעהּפָא םוש ןייק שטנעמ ןייק טימ טשינ טָאה רע

 ,קנערק ַא יװ רעגרע זיא רַאנ ַא

 ,טרעשַאּב המכח םיא טָאה טָאג סָאװ

 ,טרעװ טשינרָאג רע זיא טלעג ןייק טשינ טָאה רע זַא
 ,ןכַאמ ךַײר םיא טוט טָאג סָאװ רעד רעּבָא

 .ןכַאלסױא המכח רעד סיוא ךיז טוט רע

 ,סעומש ןייק טשינרָאג זיא רשוע םעד ןופ

 .סיז רעייז ךָאד זיא ןּבעל ןַײז

 .ןגינעגרַאפ עטסערג סָאד לָאמעלַא טָאה רע

 ,ןגולק םעד יװ רעליֹוװ ךס ַא ויא םיא

 ,קַאנק ןטסערג םעד טימ ןָא טּבעל רע

 .קַאמשעג רעייז גָאט ןדעי ךיז טסע רע ןוא
 -- טלודרַאפ ּפָאק רעד זיא םעד רעּכָא

 !טליג טײקשירַאנ יד זַא ,המכח יד גיוט סָאװ

 ןדע=ןג עצנַאג סָאד זיא לדניה טעפ ַא ךַײא ַײּב
 .ןדיילק וצ ןייש רעייז ךיז ךיוא ןוא
 ,גנוניײמ עּבלעז יד טשינ זיא רימ ַײּב
 ,גנונײשַאּב סנשטנעמ םעד זיא המכח יד
 ,דנורג רעצנַאג רעד זיא שטנעמ ןופ המכח יד
 ,טנוה ַא יװ ךַײלג ןעמ זיא המכח ןייק טשינ טָאה ןעמ זַא
 / .,ןריט יװ רעמ ןעד רע זיא סָאװ טימ
 !ןריפ וצ ךיז יו המכח ןייק טשינ טָאה רע זַא
 ,אליממ טײקכַײר סָאד ןיוש טמוק םכח םעד
 ,הלבנ ַא יװ רעגרע זיא רַאנ רעד רעּבָא
 ,קנעדַאּב ַא ךיז טיג שטנעמ רעד ןעוו
 .קנערק ַא יװ רעגרע זיא רַאנ ַא זַא ,רע טעז

 ,דנַײרּפ רעּביל ןַײמ רעגולק ,טצעי

 ,טניימעג עּבלעז סָאד ךיוא ּבָאה ךיא

 ,טלעג ליפ רעייז ןּבעג ריד ליוו ךיא

 ,טלעוו רעד ףיוא ךיז טוט'ס סָאװ ןענרעל ךימ טסלָאז וד ןוא
 -- ךַײר ןוא גולק ןַײז עדייּב רימ ןדרעוו
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 :ךַאפ עטסעּב סָאד ךָאד זיא סָאד
 ,טפערטַאּב ןגעמרַאפ ןַײמ ליפיװ
 .טפעשעג ַא ןכַאמ עדייּב רימ ןלעװ
 ,רָאּפ ןייא ןַײז עדייּב רימ ןלעװ טציא
 ,רָאװ רעייז ןענַײז דיר ענַײד לַײװ
 ,גנע רעייז לָאמעלַא זיא רַאנ םעד זַא
 ,קנערק ַא יװ רעגרע זיא רַאנ ַא

 (ץנַאס:ַײנ) 4,521 '3 'װניא

2 

 רַאנ ןטימ םכה רעד

 ליּפש עטמיײװצ

 טקַא 1

 ;טגָאז ןוא טדיילקעג ןסירעגּפָא דיי ַא ןַײרַא טמוק
 ,עלָאר ַא ליּפש םכח סלַא ךיא
 :ןעמוקעג רעגייטש ַאזַא ףיוא ןיּב ךיא
 ,רעלָאד טנזױט ייווצ טימ ךודיש ַא טדערעג רימ טָאה'מ
 .ןעמונעג טשינ ּבָאה ךיא ןוא
 ,טכערעג ךָאד רעּבָא ןיּב ךיא רָאנ
 ,רַאנ ַא זיא רע ןוא םכח ַא ןיּב ךיא

 ;טגָאז ןוא תונעט עגַײז טימ רַאנ רעד ןַײרַא טלַאפ
 !ָאד עז ךיא ןעמעוו ,דלַאװעג יוא
 !סָאד טסיּב וד ,סורדוט

 ,ָאי :ם כה
 ,טלעג ליפ ױזַא טימ ךודיש ַא טדערעג ריד ךָאד טָאה'מ ,ןעשעג ריד טימ זיא סָאװ :רַא ג

 !תורצ עכלעזַא ףיוא וטסיּב ףוס םוצ ןוא
 ,גולק ןיּב ךיא ןוא רַאנ ַא זיא יז ,רימ וצ טסַאּפעג טשינ טָאה יז :םכח
 ױזַא טסגיל וד זַא ,המכח ןַײד טימ ער טסָאה וד סָאװ עו'כ !רע זיא גולק :רַאנ

 !דרע רעד ןיא ףיט
 יז ויא ,רַאנ ַא זיא יז ןוא רַאנ ַא טסיּב וד--ריד וצ טַארוקַא וצ ךיז טסַאּפ יז :ם כח

 ,ריד רַאפ טקנופ
 ןופ ןוא טלעג ךיא ּבָאה רַאנ ןַײמ טימ ךיא !םכח א זיא רע ןוא רַאנ ַא ןיּב ךיא :רַאג

 !טעּפָאקרַאפ דרע רעד ןיא טסגיל המכח ןַײד טימ וד ןוא ,ןטוג םעלַא
 רעטשרע רעד ןיא יװ ,וװ"זַאא) .,.טלעװ רעד ףױא ןעמוקעג ןיּב ךיא טַײז :טגניז ם כח

 רעד טגָאז ףוס םוצ ,(ליּפש
 ,טפעשעג ַא ןכַאמ ךיז ןלעװ רימ ןוא ,ןּבעג טלעג ריד לעװ ךיא :רַאנ
 | !טפעשעג ַא רַאפ סָאװ :ם כח
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 ןוא ןקוק ןעמוק ןלעװ ןשטנעמ סָאװ עגַאלסױא עסיורג ַא ,טפעשעג=קרָאיװענ ַא :רַאנ

 ?ןַא ריד סע טייג ,ונ .טפעשעג רעזדנוא ןַײז טעװ סָאד

 ,טלעג סָאד רעהַא וד ּבעג רָאנ ,ָאי :ם כח

 ןיא ןוא רענײא ןיא ,סענעשעק יד ןיא ןּפַאט ןָא טּבײה רע) !ןּבעג ריד לע'כ ,ָאי:רַאנ

 טייג) !עשזַאדנַאשז עץינַאּפ ,עשזַאדנַאשז עינַאּפ (:ײרשעג ַא טיג ןוא רעטייווצ רעד
 ןייק טשינ ךָאד ּבָאה ךיא רָאנ ,ןעװעג קדוּב ךימ טסָאה וד (:טגָאז ןוא םכח םוצ וצ

 .קדוּב ךיד ךיא ןיּב ,רַאדנַאשז ַא ?ָאה ךיא ןעװ !רַאדנַאשז

 לעװ ,ּפָא ךימ טערט ןוא !טלעג ןַײד ףרַאד ךיִא ?ןַײרַא ּפָאק ןיא רימ וטסקַאה סָאװ :ם כ ח

 םיא וצ טגָאז ןוא םיא טּפעלש רַאנ) טפעשעג ןסיוא טשינ זיא ,ריד ןופ ןײגקעװַא ךיא

 ,(ןטוג טימ

 ,ןעועג קדוּב ךימ טסָאה וד סָאװ סָאד !סָאװ וטסייו ,ןטוג טימ ןייגטימ לעװ ךיא :רַאנ

 טוג טעװ סע ןוא ,ןַאלּפ רעדנַא ןייא ןלַאפעגנַײא רימ זיא סע רָאנ ;ַײּברַאפ ךָאד זיא

 ;סָאװ וטסייו ,ךַאפ טוג ַא םורַא טנַײה טייג סע !רעה .ןַײז

 ?סָאװ :םכ ח

 ,תונּבר ַא :רַאנ

 7 !עינ !עיג :םכח

 .יאּבג ןַײז טסעװ וד ןוא ,יּבר ןרעװ ךיא לעװ :רַאנ

 ,יּבר ןַײז רעּביל ךיא לעװ ?וד סָאװרַאפ ;ם כ ח

 !רענרעל ַא ןיּב ךיא ןוא ,גניי רעּבָארג ַא ךָאד טסיּב וד :רַאנ

 !ךיוּב ןרעּבערג ַא ךָאד ּבָאה ךיא :םכח

 זדנוא .המכח טימ ןײג ןעמ ןומ טנַײה רָאנ ,רעדינַא ןיוש ךיד ץעז ןוא וד ַײז ,ונ :רַאנ

 .נַײה יד יװ ױזַא ,הרוּת=ןיד ַא ןופ ,הלאש ַא ןופ ,ןעמענ טלעג םעלַא ןופ רעמלעוו

 .ןענעבנג זדנוא רעמלעוו ,טעבנג טלעװ עקיט

 יד ןופ טעבנג ּבַײװ סָאד ,גָאװ יד ןופ רעּבלעװעג רעד טעבנג טנַײה :(יּבר ַא יװ) ם כח

 ,גָאטַײּב ןזוה יד ןופ טעבנג רעדַײנש רעד ןוא ,טכַאנַײּב ןזיוה

 .ָאי ,ָאי :(יאּבג ַא יװ) רַאנ

 יקינעפ ןטיור ןייק טינ טעז ןעמ :(קידנציז) יּב ר

 ,ריט יד ןענעפע וצ טרעדניצַא הרירּב ַא ךיז טָאה סע ,ןוחטּב טימ רָאנ ,סורדוט :יאּבג

 ,(הלאש ַא טימ הלגעלעּב ַא ןַײרַא טלַאפ גנולצולּפ)

 ןסעַײנ ריא טגָאז סָאװ -- !םולש םכילע -- !םכילע םולש :יאּבג

 ,הלאש ַא ּבָאה ךיא :דיי
 ןופ טלעג ןעמ טמענ זודנוא ַײּב ָאד זַא ,ןסיװ טלָאז ריא רָאנ !טוג !הלאש ַא :יאּבג

 ןריא טײטשַאּב ,הלאש ַא

 .ןיּבר םעד טימ ןכַײלגרַאפ ךימ לעװ ךיא !טוג !טוג :דיי

 ,הלאש ַא טימ דיי ַא ָאד זיא סע :(ןיּבר םיצ טגָאז יאּבג

 !קעשָאי ,סּוװרעס :(יירשעג ַא טיג ןוא ףיוא לעטש ַא ךיז טיג) יּב ר

 !ךיי ַא אּבה ךורּב :טגָאז עמ ,סּוװרעס :טינ טגָאז עמ :(ןיּבר םעד ּפוטש ַא טיג) יאּבג

 !קעשָאי ,סעּפע ךיז טרעה סָאװ !דיי ַא אּבה ךורּב :יּבר
 םענעגייא ןַא םענַײד וליפַא ,ףסוי טגָאז עמ ,קעשָאי טינ טגָאז עמ :(יירשעג ַא טיג) יאּבג

 ' ,ףסוי רָאנ ,קעשָאי טינ ןעמ טגָאז רבח
 ,ףסוי (;קידנגָאז ,ןענעקסּפ וצ הלאש יד ןָא טּבײה ןוא) !ןסיוו ןיוש לע'כ ,טוג ,טוג :יּבר

 !קָאדַאינג ןַײד סעּפע טוט סָאװ



 ןליּפס-םירוֿפ 224

 !ןיּבר ַא רַאפ טשינ טסַאּפ סע ,םירוּביד ענעפיירט ענױזַא טשינ דער :(יירשעג ַא טימ) יא ּבג
 .קיכלימ יצ ,עװערַאּפ יצ ,הפירט זיא סָאד יצ ,טשינ סייוו ךיא ,עלַאצ ;יּבר

 ,הפירט זיא סָאד ;(ןַײרַא רעוא ןיא ןיּבר םוצ) יאּבג
 ו ,הפירט זיא סָאד :(ךָאנ טגָאז) י ּב ר

 ,הפירט ןעמ טנעקסּפ ,הלאש ַא טגערפ ןעמ זַא .הלאש ַא טגערפ ןעמ זַא ,זיא יװַא :דיי
 ןשָארג רָאּפ יד רעהַא ּבעג ,טשינ עשטימלַאּב :י ּב ר

 ,(לריּפַאּפ ןיא יאּבג םעד ןוא לריּפַאּפ ןייא ןיּבר םעד טיג ,סױרַא טמענ) דיי

 ןַײז ךיא ףרַאד םעד ףױא ;לריּפַאּפ ןייא רימ ;(סעּכ ןיא ףיוא לעטש ַא ךיז טיג) יּב ר

 .ךעלריּפַאּפ ייווצ סנטסקינייו טמוק רימ ?יּבר
 !םענ ,םענ !סורדוט :יאּבג

 ,רעהַא ּביג ןוא ,ךעלדיּפַאּפ ייווצ רָאנ ,שרעדנַא טשינ לי ךיא :יּבר

 טעװ סָאד רָאנ ,טסליװ וד סָאװ ןּבעג ריד לעװ ךיא ,סורדוט :(טגערענפיױא) דיי רעד

 ,(סױרַא טייג די רעד) ןעמוקנָא גנירג טשינ ריד

 ,ןפַײפנַײרַא ָאד רימ טעװ רע ,קָאפיפ ַא זיא קעסָאי ,לאלצ ;יּב ר

 .ןוחטּב טימ ּבעל ,ארומ ןייק ּבָאה ,סורדוט :יאּב ג

 ?ןיג וטסעװ ,רַאדנַאשז ַא טימ ןעמענ ךימ טעװ רע זַא ןוא ;יּבר
 .ןײג לעװ ךע ,ָאי :יאּבג

 ןטנעטַאּפ ַא תונּבר ַא ףיוא טשינ ןעמ ףרַאד !וד רָאנ רעה ;יּבר
 ,ןעמ ףרַאד יאדװַא ,ונ :יא ּבג

 !יּבר וד ַײז ,יּבר ןַײז טשינ ךיא ליװ ױזַא :(יירשעג ַא טיג) יּב ר

 ,(טַײרש ןוא זייּב רַאדנַאשז רעד ןַײרַא טמוק'ס) ארומ ןייק ּבָאה ,הּפכנ רעד ןיא גיל ;:יאּבג

 ?ןיּבַאר ַאקשעימ יײטוט ןירּבָאד ןעשזד :רַאדנַאשז

 עּבלעז סָאד טגערפ רַאדנַאשז רעד) טשינ ײטשרַאפ ךיא ,םירוּביד ענייר דער :יאבג

 ,(רעירפ סָאװ

 ַאקשימ ,שיקרעט זיא ייטוט ,שדוק ןושל ןוא שילױּפ ןוא שיקרעט וטסדער סעּפע :יאּבג
 ישדוק ןושל זיא ןיּבַאר ,שילױּפ זיא

 !ןיּבַאר !ןיּבַאר ?ןיּבַאר :(ןעַײרש וצ ןָא טּבײה) רַאדנַאשז

 .דיחיה תושר ַא םיוק זיא ָאד ,םיּברה תושר ןייק זיא ָאד ;:יאבג

 !עינ ישט ליוּומ עשזדנעּב !ינַאּפ :(טגָאז ןוא עּבלָאק ַא טימ טגָאלש) רַאדנַאשז

 ,שטַײד דער ,וקסלָאּפ ָאֹּפ עימוא עינ ַאי :יאּבג
 ןרעניּבַאר רעד טנָאװ ריהַאד :רַאדנַאשז

 !ףױלטנַא ,סורדוט ,טוג טשינ זיא סע ,יוא ;(טַײרש) י אב ג

 ,ןפױלטנַא וצ טַײצ ןייק טשינ ןיוש ּבָאה ךיא :יּבר

 ןטכינ רעדָא ַאי ןעגַאז ,לרעק רעדולּב ,יז :רַאדנַאשז

 ,ןעּבענַאד טנָאװ רע ,ַאי :יאּבג

 !רע טויא ָאװ :רַאדנַאשז

 !רע זיא ָאד :יאּבג

 ?רעניּבַאר רעה רעד סַאד דניז יז :(ןיּבר םוצ וצ טײג) רַאדנַאשז

 ,ריד וצ טַײצ ןייק טשינ ּבָאה ךיא ,ּפָאק ןייק טשינ רימ יירדרַאפ :;יּב ר
 ןרעניּבַאר רעה רעד סַאד יז דניז יצ ,יז ןעגַאז !לרעק רעממוד ,יז :רַאדנ ַאשז

 !ןגערפ וצ הלאש ַא וטסָאה רשפֲא ,וטסליוו סָאװ ,רעניּבַאר רעד סָאד ןיּב ךיא ,ָאי :יּבר

 ,הפירט יצ רשּכ זיא יז יצ ,ןגָאז ריד ךיא לעװ
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 .ןעריּפַאּפ:סטַאניּבַאר יד יז ןעגַײצ ,רעניּבַאר רעד סַאד דניז יז ןעװ :רַאדנַאשו
 ,ךעלריּפַאּפ ייווצ יד טריּפשרעד ןיוש טָאה רע ,ןּפַאל טימ רוחּב ַא סָאד זיא ,יױא :יּב ר

 ,ןּבעג טשינ עקַאט ריד ײז לע'כ ןוא ,קעשָאי ןופ ןעמונעג ּבָאה ךיא סָאװ
 !טכינ רעדָא עריּפַאּפ-סטַאניּבַאר יד יז ןגַײצ ,רעטעװ רענָאד :רַא דנַאש ז
 ,(ייז םיא טיג רע) ךעלריּפַאּפ ייווצ יד ןּבעג ריד ךיא זומ ,ױזַא ףיוא ךיז טגער רע זַא ;י בר
 !ןכעטשעּב ךימ ןעדרעװ יז ,ךיז יז ןענכער סָאװ !טנַאריקרַאמ רעממוד ,יז :רַאדנַאשז

 ,טרָאּפָאז יז עסילש ךיא
 !ריד ףיוא רָאי ַאזַא !ןכָאטשעג ךיד ּבָאה ךיא :יּב ר
 ,ןסילש טצעי יז עדרעװ ךיא :(םיא טזַײװ ןוא טײק יד סױרַא טמענ) רַאדנַאשז
 ךיא !ןיינ ?ןגָאװ םוצ ןפיוק יז לָאז ךיא זַא ,רשפא טסליוו וד .טייק יד קירוצ טלַאהַאּב :יּבר

 .הלגע=לעּב ןייק טשינ ןיוש ןיּב ךיא ,טייק ןייק טשינ ףרַאד
 ?ןּבַײרט ןציװ רימ טימ ןדרעװ יז ,יז ןעניימ סָאװ ,לרעקסדנוה רעממוד ,יז :רַאדנַאש ז

 !ףיא יז ןעהעטש עצעזעג סעד עמַאנ ןיא ;טרָאּפָאז יז עסיש ךיא
 ,טשינ ליװ ךיא :יּב ר
 ,(טױט יװ רעדינַא טלַאפ יּבר רעד .טסיש ןוא קירוצ ךיז טקור) רַא דנַאשז
 ןןָאטעג טסָאה וד סָאװ ,טסעז וד :יאּבג
 ;סָאװ :רַאדנַאשז
 ,טױט ףיוא ןסָאשעג םיא טסָאה וד :יאּבג
 .טּבעל רע ,ּפָאק םעד טכינ יז ןעײרדרַאפ רעּבַא :רַאדנַאשז
 ,ןֵׁשֵי וד (ןיּבר םוצ) .ןהייחמ} בייחמ םיא ַײז ונ ,טּבעל רע זַא :יאּבג
 ןיז דניז רעװ :(ןּבייהפיוא םיא טוּורּפ) רַאדנַא שז
 .רעטױט ַא ןיּב ךיא ;יּב ר
 ,רעטױט ַא זיא רע זַא ,טכערעג זיא רע :יא 3 ג
 ,לרעק ןטכולפרַאפ ןעד טימ ןעמַאזצ ןעמענ טצעי יז עדרעװ ךיא :רַאדנַאשז
 ,טוג ונ ;יאּבג
 ,(ךיז טלעטש רע זיּב ,טּפעלש ןוא קרַאק םַײּב ןיּבר םעד טּפַאכ) רַאדנַאשז
 .קידעּבעל רע טכַאמ טױט סיוא ,חצור ַא סָאד ויא ױא :יּבר

 .(סױרַא ןעייג יז ןוא ,סעּבלָאק רָאּפ ַא יז טיג ,עדייּב עלַא טסילש רַאדנַאשז)

 טקַא וו

 !םיא טגָאי ןימ ַאזַא !ךיז ןקערש יוװַא :(ןַײרַא טפיול) יּב ר

 .טריטסערַא דניז יז ,יז ןעהעטש !טלַאה ;(טַײרש ןוא ןַײרַא טמוק) רַאדנַאשז

 ןדיי ,דלַאװעג ;(טַײרש ןוא שיט םעד רעטנוא טלַאפ) יּב ר

 ,ןגיל שיט םעד רעטנוא יז םורַאװ ךיז יז ןרעלקרע !ףיוא :רַא ד נַא ש ז
 ,שיט ןרעטנוא ןגעלעג טשינ ןיּב ךיא !טנגיל זיאיס :יּב ר
 .טּפעלשעגסױרַא טרָאד ןָאפ ךָאד יז ּבָאה ךיא :רַאדנַאשז

 ןלַאפעג ךיא ןיּב ,ןוטעג ּפוטש ַא ךימ רע טָאה ,יאּבג ןרעטצניפ ַא ּבָאה'כ :י ּב ר

 .ןפָאלעג טסּבלעז דניז יז ,רעלדניוש יז :רַאדנַאשז

 .ךימ סע טגָאי ,ןעמונעגנַײא ּבָאה'כ לַײװ ,ןפָאלעג ןיּב'כ ,יע :יּב ר

)15( 
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 ןפָאלטנַא ךימ רַאפ דניז יז !טנוה יז ,ןשוק יד יז ןטלַאה :רַאדנַאשז
 .ןקָארשעג קרַאטש ךימ ךיא ּבָאה ,ןעזעג ךיד ּבָאה ךיא לַײװ ,ָאי :יּב ר
 !ןעד יז ןטקערש םורַאװ :רַאדנַאשז
 ,הפירט ךָאד ןיּב ךיא :(ליטש) יּבר
 .ךעלטַײד ךיז יז ןרעלקרע ,סַאװ :רַאדנַאשז
 טסײג וד זַא ,טנײמעג ךיא ּבָאה ,בנג רעסױרג ַא זיא שמש ןַײמ ,טשינרָאג ,יע ;י ּב ר

 ,ןכוז םיא
 ;ליפ ָאז יז ןעהערד סָאװ !רעלדניװש :רַאדנַאשז
 ,הרּפּכ ַא דלַאּב ריד ךיא גָאלש ,ןעיירד וצ ןּבײהנָא ריד טימ לעיכ ,ײרד'כ :יּב ר
 :רעכעלטַײד ךיז ןרעלקרע ןרעדנָאז ,עציװ ענייק רימ טימ יז ןּבַײרט רעּבָא :רַאדנַא שז

 ןיז ןסייה יװ
 האל עשטנָארּב טסיײה יז ?יז ;יּבר
 ,ןסײה יז יװ עניײמ ךיא ,טנוה רעמוד יז :רַאדנַאשז
 .ןּבעג טלעג רדסּכ ךיז טסייה יז :יבר
 .ןסײה יז ,יז ,יז יװ ןרעדנָאז ,יורפ עריא טינ עניימ ךיא :רַאדנַאשז
 ,ּבוטש ןַײמ ןופ ןגָארטסױרעה ךיז טסלָאז ,סייה ךַאי ;יּב ר
 !ןעמַאנ עריא דניז יװ !לּפַײט םוצ :רַאדנַאשז
 ןדנ רעלָאד טנוױט וליפַא ןעמענ ךיא ןעק ןוז ןַײמ רַאפ !ַאה !אה !ַאה :(טכַאל) יּב ר
 ?ןעמַאנ עריא ,עריא ,עריא !רעטעװ רענָאד :רַאדנגַאשז
 ףדנ רעלָאד ןעצ טימ ךודיש ַא טדערעג רימ טָאה'מ !ןעמענ ךַאי ןעק סָאװ :יּב ר
 ןיז ןַאמ טפור יװ ?ריט רעדָא שנעמ יז דניז ,לפַײט םוצ רעּבָא :רַאדנַאשז
 ,טשינ ךעמ טפור עמ :יּבר
 ;טלעװ רעד טימ טשינ ןעד יז ןרעקרעפ :רַאדנַאשז
 לע'כ .טרעקרַאפ אליממ ןיוש זיא עקיטנַײה יד !ןרעקרעפ וצ יז ףרַאד ךַאי ?ךַאי :יּבר

 ,טרעקרַאפ ןיוש זיא טלעװ יד זַא ,השעמ ַא ןלייצרעד ריד
 ,טכינ סַאד רלוד ךיא ,ַײרעדױלּפ ריא ןיוש גונעג :רַאדנַאשז
 ,ּבוטש ןַײמ ןופ סױרַא רימ ךיז גָארט ונ ?ױזַא :י ּב ר
 ;טעּבעג םוצ יז ןַאמ טפור יװ ,רעדינ ךַײלג יז עסיש ךיא !טנוה רעממוד יז :רַאדנַאשז
 .ּבַײװ ןַײמ טייג טרָאד ,טשינ ךַאי יג !תדלוי ַא וצ רשפא !טעּבעג םוצ ןעמ טניימ סָאװ :י בר
 !ןעהעגוצטימ יז ןַאמ טפור ָאזיװ !רעטעװ רענָאד :רַאדנַאשז
 ,ךעמ טניימ עמ זַא ,ךיא ײטשרַאפ אליממ ,רָאנ טמוק ,ןּבעל יּבר ךעמ טפור'מ ;יּב ר
 ןיז ןַאמ טפור יװ רעמ ךָאנ דנוא :רַאדנַאשז
 ,הטורּפ ַא טשינ ּבָאה ךַאי ןוא ,רעמ ךָאנ טסליװ וד ;יּב ר
 ןןסע םוצ יז ןַאמ טפור יװ ?ןָאש טצַאלּפ דלודעג יד ,דלַאװעג רעּבָא :רַאדנַאש '
 ,ןײלַא ךיא יג ןסע םוצ ?ןסע םוצ ;יּב ר
 ּויז ןַאמ טפור יװ ,ךיז ןקיטעּפשרעפ יז ןעװ רעּבָא :רַאדנַאשז
 ,ךימ ןעמ טפור :יּבר
 ןיז ןעמ טפור יװ ,יװ ,יװ רעּבָא :רַאדנַאשז
 .ןסע םוצ :יּב ר
 ?ןעמַאנ ריא טזיא ָאז יװ רעּבָא :רַאדנַאשז
 ,ןדייז ןכָאנ עקַאט סה ךיא ,עדייז רעד יװ יֹױזַא טזיא ןעמָאנ ןַײמ יב ר
 !סרעטַאפסָארג סעריא ןעמַאנ רעד זיא ָאזיװ דנוא :רַאדנַאשז
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 ,סיורג טשינ ,ןיילק ןעוװעג זיא עטַאט ןַײמ ?עטַאט ַא ךָאד ןעמ טניימ רעטָאפ ַא :יּבר

 ?ןפורעג ןדייז ריא ןַאמ טָאה ָאזיו רעּבָא !רעטעװ רענָאד :רַאדנַאשז

 ,ךימ יװ ױזַא ;יּב ר

 ?ןַאמ טפור יװ ךיד דנוא :רַאדנַאשז

 ,השעמ עצנַאג יד יַאדּכ טשינ זיא'ס ,ףיוא טשינ ךיד גער ;יּב ר

 ןטכינ רעדָא יז ןעגַאז !לרעקדנוה יז :רַאדנַאשז

 ,'ימחנ ןזעװעג זיא ןעמָאנ רעטשרע ןַײמ :י ּב ר

 ?ןעמַאנ רעטייווצ רעד ןוא :רַאדנַאשז

 .ןעמענ ייוװצ ןייק טשינ ּבָאה'כ יּבר

 ןטשרע ןעד טסּבלעז יז ןעװ ,ןעּבַאה ןעמַאנ ןטײװצ םעד ךָאד ןעסומ יז :רַאדנַאשז

 .ןעּבַאה טגַאזעג

 ןע?ָאנ ןייא רָאנ ךָאד רעּבָא ּבָאה'כ .טרָאװ ןפיוא ןיוש ךימ טּפַאכ רע ;יּבר

 ?ןעמַאנַײּב ,ןעמַאנַײּב ,ןעמַאנַײּב ריא רעּבַא :רַאדנַאשז

 .ָאד ןיוש ךיא ןיֹוװ דניצַא רעּבָא ,ַײּברעד טניֹוװעג ךיוא ּבָאה רעירפ ?ןעמָאנַײּב ;י ּב ר

 ןיז ןַאמ טפור ךָאנ יו ,טפור יימחנ יז ןַאמ ןַאװ :רַאדנַאשז

 ,הטורּפ ַא טשינ גָאמרַאפ ךיא ןוא ,רעמ ןוא ךָאנ רדסּכ טסליוװ וד יי ּב ר

 ?ןעמַאנ רעשטַײד ריא טזיא ָאזיװ רעּבָא :רַאדנַאשו

 וצ) ,שרעדנַא סרעד ךַאמ ,ןײטשַאּב טשינ טסנעק וד זַא ןוא ,שטַײד טשינ ןעק ךַאי :יּבר

 !רעסעּב ןיוש טרעװ רע (ךיז

 םוצ יז עדרעװ ךיא ,ןכערּפש וצ לרעקסדנוה ןעמוד םעד טימ ןסָאלשעגסױא :רַאדנַאשז

 .ןּבעגרעּביא לַארענעג

 ,טשינ ךַאי רעּבָא ,ןייג וטסגעמ ;הסיפּת ןיא רשפא !;סָאד ןעמ טניימ סָאװ :י ּב ר

 ,רעטילימ ןופ רעריפ רעד זיא סַאד :רַאדנַאשז

 ?ןסעומש םיא טימ ךיא לָאז סָאװ ןוא ;יּב ר

 =ילימ םוצ גנוקירנַײא ענַײמ םַאזרָאהעג עדלעמ ,לַארענעג רעה :ןגַאז ןלָאז יז :רַאדנַאשז

 !ָאז יז ןגַאז ,ונ .רעט

 .טשינ ךָאנ ןעק ךיא ,לָאמַא ךָאנ גָאז ;יּב ר

 ןיּב ךיא .רעטילימ םוצ גנוקירנַײא ענַײמ םַאזוָאהעג עדלעמ ,לַארענעג רעה :רַאדנַאש ז

 !ָאז יז ןגַאז ,ונ .ַאנישימ סיוא

 .הנושמ התימ וצ טקיררעפ דלעמ'כ !לַארּפַאק רעה ;יּב ר

 ןדרעװ טפַארטשעּב רעווש יז ןטנעק ןגַאז סעכלָאז ריפ !ּפָאק-רעיירד יז :רַאדנַאשז

 ?סָאװרַאפ ;י ּב ר

 ,ןרילוטיט לַארּפַאק סלַא לַארענעג ןענייא יז לַײװ :רַא דנַאשז

 ,ךיז טלַאריס יּבַא ,לַאר סיוא ךָאד זָאל'כ ;י ּב ר

 !ןגַאז יז ןדרעװ ָאזיוװ ןיז ןַאמ טפור יװ :לַארענעג רעד טגַארּפ םעד ףיוא ןוא :רַאדנַאשז

 ,ןגָאז םיא ךיא לעװ :י ב ר

 ?ןגָאז יז ןדרעװ ָאז יװ :רַאד גַאשז

 טפור ,ןלָאװשעג טסרעװ וד זַא ןוא ,ןלעטש סעקנַאּב ןעמ טפור יז זַא ,ןגָאז ןלע'כ ;יּבר

 ,ןלעטש סעקװַאיּפ יז ןעמ

 !ךיד ןַאמ טפור ָאז יװ !לרעק רעדעלּב יז :רַאדנַא שז
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 ןעד ,ןכַאמ הלדבה ,ןכַאמ שודיק ,ןינמ םוצ ,הדועס=הנותח ַא ףיוא ןַאמ טפור ךימ :י ּב ר

 ,ןטכירנַײא רדס
 טנוזעג סָאד טנוה םעד ַײּב ןיש ּבָאה ךיא !למיה ןיא רענַײמ טָאג רעּבַא :רַאדנַאשז

 .(עּבלָאק יד טימ םיא טּפַאלק) לַארענעג םוצ !סטרעװרָאפ !סטרעװרָאפ ,ןרָאלרַאפ

 ,(שיט םוצ ךיז טצעז ןוא ןַײרַא טמוק לַארענעג רע ד)

 .(םיא טריטולַאס ןוא ןטְקַא יד טגייל ןוא רעניד סלַא ךָאנ םיא טײג רַאדנַאשז רעד)

 עדלעמ ךיא !לַארענעג רעה :(לַארענעג םוצ ןיּבר םעד ןַײרַא טגנערּב) רַאדנַאש ז

 .(ּֿפָא טייג) רעטרעזעד רעד טזיא ריה ,טסמַאזרַאהעג

 ,הנושמ התימ ַא ןַײא םענ ,קיררעפ ,דלעמ ךיא !לַארּפַאק רעה :י ּב ר
 ,רעכעלטייד ךיז יז ןרעלקרע ?יז ןדער סַאװ !ץַאל רעמוד יז ךַא לארענעג

 --הנושמ:התימ ַא-ןַײא םענ--קיררעפ--דלעמ--ךיא !לַארּפַאק רעה :יּב ר

 טכינ ,ןיּב לַארענעג ךיא סַאד טכינ ןעד יז ןעסיוו !טנוה רעקיצומש יז :לַארענעג

 ןלַארּפַאק

 ,ךיז טלַאר'ס יּבַא ,לַאר טזָאלעגסױא ןוא טגָאזעג ךעדָא'כ ;יּב ר

 ' !לרעק רעדעלּב יז לַארענעג

 ,עלעּבַײט ַא וטסיּב ,לרעק ַא ןיּב ךַאי זַא :יּב ר

 ,(סעּכ ןיא לּבעז םעד סױרַא טיצ) רעדינ ךַײלג יז עסיש ךיא :לַארענעג

 ?ןעמ טגָאז ןעד יװ ,ונ :(קידנקערש) יּבר

 .לַארענעג רעה :טנַאז עמ ?לארענעג

 ,ןייג ןיוש ךעמָאל ,ןסיוו ןיוש לע'כ ,ונ :יּבר

 ןיא רָאנ ןעסַאל ןעהעג ןָאש יז עדרעװ ךיא !טנַאריקרַאמ רעמוד יז רעּבַא :לַארענע ג

 ,טנָארּפ

 ןלעוּפ רימ ַײּב סעלַא וטסעװ ןטוג טימ ,ףיא טשינ ךיד גער ,ךעד טעּב'כ :יּב ר

 ןעמעוו ַײּב ,רעטָאט ןייא ריה ןּבַײלּב יז ,ןציוװ ענייק רימ טימ יז ןּבַײרט ;לַארענעג
 ;טצעי יז דניז

 ,לַארענעג םַײּב ;י ּב ר

 ןיז ןערַאװ ָאװ רעירפ דנוא לַארענעג

 ,ןּבעגעג ןַײרַא ּפוטש ַא ךעמ ךיא ּבָאה ,טנעקעג ּבָאה ךיא ּוװ ;י ּב ר

 יז ןַאמ טפור יװ :לַארענעג
 ,דניק ַא ןעלקיװ םוצ ,ןּבָאה דניק ַא ,ןלעטש סעקנַאּב ןַאמ טפור יז ;י ּב ר
 ?ןַאמ טפור יװ ןעניא רעּבַא :ללַארענעג

 ,המודכו ןיּבר םַײּב ןצנַאט ,ןכַאמ שודיק ןַאמ טפור ךימ :יּב ר
 !ןעמָאנ ריא ,יז ןַאמ טפור יװ רעּבַא ?לַארענעג

 .ןעקנירט ,ןפָאלש ןוא ןסע ןעמ טפור ךימ ;יּב ר
 ןעמַאנ ,ןעמַאנ ,ןעמַאנ ריא טויא יװ רעּבַא :?לַארענעג

 ,'ימחנ זיא ןעמָאנ ןַײמ ;יּב ר

 ןןעסיש יז ןענעק ?קנַאד יז טָאג ,ונ :לַארענעג

 !ןסיש ,דלַאװעג :(קידנקערש) יּבר

 ,ליּפשַײּב םוצ סקיּב ןייא טזיא סַאד ,ףױא יז ןסַאּפ ,ונ :לארענעג
 ,ליּפשַײּב ַא ןיא סָאד :(טגָאז ןוא סקיּב ַא טנַאה רעד ןיא טמענ) יּבר
 ,ליּפשַײּב םוצ ,ליּפשַײּב םוצ ,לרעק רעדעלּב ,יז רעּבַא :לַארענעג
 ,ליּפשַײּב :יּב ר
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 םוצ יז ןעהעג !טנוה רעקיצומש ,יז :(שטעּפ יײװצ םיא טיג ,טגערעגפיוא) לַארענעג
 !רעריפסגוצ (טַײרש) .יײרעדױלּפ ריא טימ לפַײט

 :ָעג רעה ןָאפ לעפעּב ףױא :(טריטולַאס ,רעריפסגוצ סלַא ןַײרַא טמוק) רַאדנַאשז
 ,לַארענ

 !םיא טימ יז ןרידנעמָאק ןוא טנוה ןקיליּב ןעד יז ןעמענ :לַארענעג
 !טכַא ּבַאה !ןעהעטש :רַאדנַאשז
 ,(קידנכַאל) טכַא ּבָאה :(טגָאז ןוא ןָא ךיז טגייּב) יּב ר
 !סיוא דַארג יז ןעהעטש :(סיפ יד ןיא ּפַאלק ַא םיא טיג) רַאדנַאשז
 .(ןָא ךיז טגייּב) יּבר
 טזיא סַאד (ןיּבר םוצ) ,ןטלַאהוצסױא טכינ םיא טימ זיא סע :(םוקילּבוּפ םוצ) רַאדנַאשז

 ,ליּפשַײּב םוצ סקיּב ןייא
 .ליּפשַײּב טזיא סָאד :י ּב ר
 ,סקיּב ןייא טזיא סַאד ןוא ,ליּפשַײּב םוצ ,ליּפשַײּב םוצ רעּבַא :רַאדנַאשז
 ,ליּפשרָאפ םוצ ,ליּפשרָאפ םוצ :י ּב ר
 ,טנעמיגער םוצ םהיא טימ ןָאש יז ןעהעג :(קידנכַאל) לַארענעג
 !טטרעוװרָאפ :(עּבלָאק רעד טימ םיא טּפַאלק) רַאדנַאשז

 ,סױרַא ןעײג עלַא

 (ץנַאסיַײנ) 4,519---4:518 'נ 'ווניא

: 

 ליּפש+ערנַאּב-רעּבױר

 :ליּפש רעד ןיא לײטנָא ןעמענ סָאװ ,ןענױשרַאּפ

 =עגנָא טײג רע .עטּברַאפעג ןקַאּב עטױר טָאה -- (ץַאיַאּפ רעדָא) רע ריפנָא
 ןופ ץיּפש ןפיוא .ץיּפש ַא טימ ךיז טקידנערַאפ סָאװ ,לטיה ךיוה ַא ןָאט
 זַא ,םעד ףיוא זיא סָאד .לקעלג ַא טימ ךעלעזדלערט עניילק ןעגנעה לטיה
 ,דמעה ןירג ַא ןיא רע טײג רעטַײװ .ןעגנילק סע לָאז ,ןײג טעװ רע ןעו
 טגָארט דמעה םעד ףיא .,ךיש-ּבלַאה עלעג ןוא ןקָאז עלעג ,ןזיוה עטױר
 ןוא םענעדלָאג ַא) ןסַאּפמַאל ײװצ ,ץיירק ַא ףױא טגײלעגרעּביא ,רע
 :לָאװער ַא טימ סַאּפ-טרָאּפס ַא ןיא ןָאטעגנָא רע טייג םעד ץוחַא .(ןטױר ַא
 ,תויתוא עטיור טימ ןָאפ עסַײװ ַא קידנעטש רע טלַאה טנַאה רעד ןיא .רעװ

 ."ינידלַאנר ַאדלַאנר, :ןּבירשעגפיוא

 ןטױר ַא טימ ןזױה עצרַאװש :טדײלקעג טײג -- ןַאמטּפיוה:רעּביור
 :יִכָא ןַא ,עזולּב:ריציפָא עשיכַײרטסע ןַא ,ןטעלעוויטש עצרַאװש ,סַאּפמַאל
 ןענַײז עזולּב רעד ןופ רענלָאק םעד ףױא .ןרעטש ַײרד טימ לטיה-ריצ
 ףיא ,רעװלָאװער ַא ןוא דרעװש ַא טימ סַאּפ ַא .ןרעטש ַײרד טיינעגפיוא
 :רַאטש ַא רע זיא םינּפ ןפיוא ,ןןדלָארט טיינעגפיוא ךיוא ןענַײז לקער םעד

 ,ןטירָאװַאפ עצרַאװש טימ סעצנָאװ עּבָארג רָאּפ ַא טָאה רע ,שטנעמ רעק

 טימ טײנעגסיוא ןזױה עסַײװ רָאּפ ַא ןיא טדײלקעג טײג -- יַאלָאקימ
 ױזַא ,ןזיוה יד רעּביא דמעה שינוי ַא ,לוויטש רָאּפ ַא ,רעמייּב עצרַאװש
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 .ײטש ַא טימ טכַאמעג טרעװ דמעה סָאד .רעניַארקוא יד ןעייג סע יװ

 ,רעמײּב ענעדלָאג טיינעגסיוא רענלָאק םעד ףױא ,רענלָאק=גייל ןוא

 ךיױא ןענַײז ןעגנַאּפשײלסקַא יד ףױא .ןרעטש -- רענלָאק ץיּפש ןיא

 סרעסעמ סקעז טימ סַאּפ ַא ,לטיה:רעטופ עקצַאזָאק ַא .ןרעטש טיינעגסיוא

 עצריק ַא טננעה עצײלּפ טפלעה ַא ףיוא ,רעװלָאװער ַא ןוא טקעטשעגנַײא

 ,לסקַא יד זיּב רע טייג ּפָאק ןפיוא רָאה ,עינוג

 .נָאװ ןוא ןטירָאװַאפ ,רָאה עצרוק רָאנ ,יַאלָאקימ יו טדיילקעג טייג--ןיד עפ

 ןיא עקיּפ ַא טלַאה ,ןַאמטּפיױה-רעּבױר םעד ץוחַא ,רעּבױר רעדעי .סעצ

 .עלעקעלג ןיילק ַא טגנעה עקיּפ רעדעי ףיוא ,טנַאה רעד

 ּפָאק ןפיוא .דרָאּב עיורג ַא ,לסקַא יד ויּב רָאה עגנַאל טייג--קינלע טסוּפ

 =רעּביא ץוַאװש ץרוק ַא ,(שולעּפַאק רעפַײטש ַא) עלעטנעד ץרַאװש ַא

 ,ףָאטש ןופ ןשַאמַאק טײרדעגמורַא סיפ יד ףיוא ,ןזיוה עיולּב עגנַאל ,לכוצ

 טנַאה רעד ןיא .ןטעלעוויטש רָאּפ ַא סיפ יד ףיױא ,ךעלטיר עכייוו רעדָא
 ןיא ,ןרעטמַאל ַא טּפַאלקעגפױרַא זיא םיא ףיוא סָאװ ,ןקעטש ַא רע טלַאה

 .ךעלקעלג רָאּפ ַא ןרג טמַאל רעד

 עצרַאװש ,ןזיה:ףיירטש עצרַאװש ןיא טדײלקעג טײג - ַאדלַאנר ףַארג
 ןצרַאװש ַא ןוא טסעװ עסַײװ ַא ,סעקרעקַאל עּבלַאה טימ ןקָאז ענעדַײז
 ,ךעלעצנָאװ ענײלק ;טַאװַארק ןסַײװ ַא טימ רענלָאק ןסַײװ ַא ,טעקַאשז
 ןכױה ַא ּפָאק םעד ףיוא ,רעקיװצ ַא ,לרעפעפ ַא עּבמעג רעד רעטנוא

 ,סעקשטנעה עסַײװ טנעה יד ףיוא ,(רעדניליצ) שטניּפ

 ןרעּביא (לַאש-רעױרט ַא) לוט ןצרַאװש ַא טײג - ַאנידלַאנר ןיפערג
 ,ךיש:ּבלַאה ,םויטסָאק:טַאנַארג ַא ,רעדעפ ַא טימ טוה םענייש ַא ,םינּפ

 .טנַאה רעד ףיוא ןעמולּב עלעשייק ַא ןוא סעקשטנעה עסַײװ

 ,ןטסיטַאטס רעּבױר ָאד ךיוא ןענַײז'ס

 יליּפשרָאּפ

 ,טַײז רעד ןיא טכָאק ןיכעק יד .טסע ןוא טצִיז ףַארג רעד ,ּבוטש טּפַארג םעד ןיא
 טָאה'מ זַא ,דלַאװעג ַא טימ טסניד רעד טימ ןיטערג יד ןַײוַא טמוק םיצולּפ
 ןוא ןָאפעלעט םוצ דלַאּב טפיול ,טגערעגפיוא טרעװ ףַארג רעד ,טעבנגַאּב יז
 :נַאשז עכעלטע ןעמוק דלַאּב ,ףליה ךָאנ עירעמרַאדנַאשז רעד וצ טרינָאפעלעט
 .רַאפ ןוא לָאקָאטָארּפ ףיוא טמענ רעכלעװ ,שארּב טנַאדנעמָאק ַא טימ ןרַאד
 ןיא ,םיבנג יד ןכוז ןרַאדנַאשז יד ןעײג ןּבײרשרַאפ ןכָאנ ,גנידצלַא טּבַײרש
 םיבנג יד טָאה'מ זַא ,ןלײצרעד יײז ,קירוצ יז ןעמוק םורַא טונימ רָאּפ ַא
 םענייק ןענעק ייז .טסיזמוא רעּבָא ,ןכוז לָאמַא ךָאנ ןעיײג ייז .טּפַאכעג טשינ
 ןופ ווירּב ַא רעגערטווירּב רעד טגנערּב דלַאּב ,ןּפַאכ טשינ רעּבױר יד ןופ
 ןרעהפיוא טשינ טעװ'מ ּביוא :;ןּבירשעג טייטש ווירּב ןיא ,ןַאמטּפיוה:רעּבױר
 ןופ ןעגנערּבמוא ןיפערג רעד טימ ףַארג םעד ןעמ טעװ ,רעּבױר יד ןכוז וצ
 ךָאנ טרינָאפעלעט ,סעּכ ןופ טרעטיצרַאפ שזַא טרעװ ףַארג רעד .טלעװ רעד
 .ָאּפ יד ,וירּב םעד ײז רע טוַײװ ,טמוק ײצילָאּפ יד ,ײצילָאּפ רעד וצ לָאמַא
 סרעּביױר יד יװ ,ןעמ טעז טַײצ רעד ןיא .,זיוה ספַארג םעד טכַאװַאּב ייֵציִל
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 ױזַא יוװ ןָא יז טזַײװ ןַאמטּפיוה:רעּבױר רעד .ףַארג םוצ ןייג וצ ךיז ןטיירג

 ,סעּכ ןיא ןטסקרַאטש םוצ רע זיא ריא ףיוא סָאװ ,ןיפערג יד ןּפַאכ ןלָאז ייז

 ,ןעגנערּבוצמוא ייז ידּכ ,רעּבױר יד וצ ןרַאדנַאשז לָאמ רעדעי טקיש יז לייוו

 ,ריהַאד טנָאװ סָאװ ,טריו רעד זיא סַאד :(ץַאיַאּפ ר ע ריפנָא

 ,ריטַאװק סעטוג ַא זדנוא רַאפ ןַײז טעװ סַאד
 ,ןײג וצ טירש עצרוק ,עטייז רעד ןיא עטַײל
 .ןיטש וצ עטייז רעד ןיא עטיּב
 ,ֵּארפ ןוא ףַארג -- לסעז ייווצ עטיּב
 .וַאד זיא עדנַאּב-רעּבױר רעד ןָאפ גנולעטשרָאפ יד

 ןעמַאװצ ךעלקנעּב ףיוא ךיז ןצעז ייז .ןיפערג יד ןוא ףַארג רעד ןַײרַא טמוק'ס)
 .(ןסעומש וצ ךיז ןשיװצ ןָא ןּבײה ןוא ןענידעפ טימ יַאלָאקימ ןַײרַא טמוק דלַאּב

 :ַאלָאקימ

 ןידעפ

 יַאלָאקימ

 ףידעפ

 :ר עריפנָא

 ףידעפ

 גת תּה 84640ת16 62010:01026}

 ך8מ תם 5460216 {עץסש 10216081/3.

 ךהומ םּה םסוצ !ץֿפֶע 1608219צ.

 ?6ט9 +גזמ טצ10 זם01ס {8ֹ!ץג

 ןמ6)0 תמהממצ , 10 זמטפצזמָצ 180068/94

 תהטסששהֹוע 46)288 0810מ03} 40 תס 2164

 םטסעמצ קֶצֹפִק 8/סש 184 ש0649צ4

 ,ןלָאטסיּפ דנוא רעסעמ ;רעּבױר ןענעז רימ

 ןלָאה לפייט רעד םיא סומ ,ןקילּבנַא ןעוט רימ ןעמעוו

 ,רעוװעג ןוא רעסעמ :רעּבױר ןענעז רימ

 .רעּב דנוא ףלָאװ ,דלַאװ טקערש ריוו

 אצ 828018מ9 1 ק151012003 ןג; ש 02168 {84

 יש םצס2ע מס 118208 0806צמצ.

 ,רעדניק-סנטסריפ ,ןפַארג ןענעז רימ

 .רעדנּוװ ןייק זדנוא ייַּב זיא ּביור

 .ןייניה רעריפנַא רעזדנוא ךיילג ָאז ,ןײז קירוצ ריוו ןלָאז
 .ןיײז סעיינ סַאװסע ןיוש טעװ ,ןייניה טמָאק רעריפנַא רעזדנוא ןַאװ

 ,(ןַאמטּפיוה:רעּבױר רעד ןַײרַא טמוק יס)

 ;(טגניז ןַאמטּפיוהירעּביור

 .ןסיװעג ןייא טַאה רע סַאװ ,שטנעמ רעד ויא ךעלקילג יװ ךַא

 ,ןסירדרַאפ ןטנַאמעי לָאז'ס ,רעל ינ טּבַײלּב קרעװ ןַײז

 ,רַאי עגנוי עניימ ייּב ןעוועג ךעלקילג לָאמַא ךיא ןיּב ,ךַא

 ןעמ ןעק סַאד ,טּבעלעג רעמיא ךיא .ּבָאה דרָאמ ןוא ּביור ןופ

 ,רַאװ ןּביױלג רימ

 ,טצָארּפשעג רימ ןיא טולּב סַאד טַאה רַאי עגנוי עניימ ַײּב

 .ןפָאלעגמורַא ךיא ןיּב דלַאװ ןדליוװ ןיא

 ּבַאה טצעי ,טליצעג רעמיא ךיא ּבַאה עדנַאּב:רעּבױר רעד וצ

 ,ןפָארטעגנָא ייז ךיא
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 ,טייז רעד ןיא ךיא ןיּב טַײל עכעלטנרָא ןופ

 ,טייל סרעּבױר יד וצ רָאנ רעהעג

 רעװ (ןעגניז וצ ףיוא טרעה ןַאמטּפיױה-רעּבױר רעד --שז--שז--שז :שער ַא ךיז טרעה'ס)

 ?טרָאד זיא

 ,(יַאלָאקימ ןַײרַא טמוק'ס)
 ןכרוד טוַײװ) ָאד קיטכיר יַאלָאקימ ךימ ןיּב ךיא ,םַאזכרָאהעג עדלעמ ךיא :יַאלָאקימ

 ,ןַאמ רעטלַא ןַא טייג עזיוו יד ףיוא ,ןַא לַאמ טיוש ,(דלעפ ַא ַא ףיוא רעטצנעפ

 ;רעטלַא וטסיּב רעװ !טלַאה ;ןַאמטּפיוה-רעּביור

 ,קינלעטסוּפ ןָאפ רעטלַא רעד ןיּב ךיא :קינלעטסוּפ
 ןוטסיײג ָאװ ןָאפ ןַאמטּפיוה:רעּביור

 ןטפוַאקעג עּפמַאל ענייא רימ ּבָאה ךיא ,טַאטש עניילק ענייא ןָאפ ײג ךיא קינלע טסוּפ

 רעַײפ ןרעה םוצ ןעמוקעג ךיא ןיּב ,ןשָאלרַאפ טכיל סַאד רימ טָאה טניװ רעד לַײװ

 ,ןטיּב

 .רעייז עטיּב ;ןַאטּפיוה-רעּביור

 ,קנַאד ַא יקינלעטסוּפ

 ,ןעמַאנ סעטָאנ ןיא ײג ןַאמטּפיוה:רעּביור

 רימ יװ ,ןעױשנַא ודנוא ןַאמ רעטלַא ןייא טייג'ס ,עטַײל עּביל ענַײמ ױזלַא :רעריפנָא

 ?רעטלַא ,וטסיּב רעװ !טלַאה .ןענעז

 טי ןָאפ רעטלַא רעד ןיּב ךיא :קינלעטסוּפ

 ןודנוא וטסנָאק :רעריפנָא

 ?ןענעק ךייא ךיא לָאז ָאװ ןָאפ :קינלע טסוּפ

 ןודנוא רַאפ וטסקערש :רעריפנָא

 :ַאּב עטַײל עװַארּב ,עכעלטנרָא רַאפ ?ןקערש קנע רַאפ ךיא לָאז םורַאװ :קינל עטסוּפ

 ,ןקער . וצ טשינ רעקידלושמוא ןַא ףרַאד

 !טלעג ּביג :רעריפנָא

 ,טלעג ןייק טשינ ּבַאה ךיא :קינלעטסוּפ

 !טלעג ביג :רעריפנָא

 ,ךיז יז ןעמענ ,ןשָארג יײװצ עטצעל יד ּבַאה ךיא :קינל עטסוּפ

 ןגַאלש ,ןשָארג ייװצ עטצעל יד טַאה ןַאמ רעד ,עטַײל עּביל ענַײמ ָאלַא :רעריפנָא

 םיא ןליו ןוא סרעסעמ טימ קינלעטסוּפ םוצ וצ ןעגנירּפש רעּבױר ייווצ) טַאט ריוו
 ,(ןַאמטּפיױה-רעּבױר רעד ןָא טמוק לַײװרעד ,ןכעטש

 ףַארגערעּפ םעד טנעיילעג טשינ יז ןּבָאה !עדנַאּב-רעּבױר ,טלַאה ;ןַאמטּפיוה:ועּביור

 ,ץטַײל עּביל ענַײמ ָאזלַא ןטַײל:סרעּבױר ,ודנוא רַאפ עדנַאש ַא ;ןַאמטּפיױה-רעּבױר ןופ
 ?ָאד עלַא יז ןענעז

 .ָאד עלַא ןענעז רימ :רעּביור
 =לעק גרַאּב ןפיוא רימ ןעיײג טנַײה ,עטַײל עּביל ענַײמ ָאזלַא ןַאמטּפיוה:רעּביור

 ,ןעגנילעג זדנוא לָאז'ס ,עטַײה !ַאניקַאּב

 ןעמָאק וצ קירוצ דנעּבַא ןגרָאמ !טַאװיװ !טַאװיװ :רע ּביור עלַא

 ,(ּפָא לסיּב ַא ךיז ןעמ טור ָאד)
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 .רעד ,ףױֵא טּבַײלק ןיפערג יד ןוא ,ןעמולּב ןגיל'ס יו ,ןעמ טעז דרע רעד ףיוא)

 : .(יז טגניז ַײּב

 :ןפעג} 601116, םס 1021ת16, 816021 ק;2ָצ םֹומ ;עץט4/: :(טגניז) ןיפערג

 ךגוו ץהתונעה אשֹוהֹוְצ 201672,

 201692 1618?/} 24 ּו

 ך8מומ תהתוטז8 0281:88 ק10:2, 816021! תםג תֹוזמ !;ץט{/}

 (ןַאמטּפיױה-רעּבױר םעד טרעהרעד טָאה יז)

?7 24 00 !8105 284 10 00 ,8108 813524 

 0988 וע 62/6662עת0? :(ןַײרַא טמוק) ןַאמטּפיוה:רעּביור

 02 02 6602488 281680(8 תתטז8 :ןיפערג

 814682180 וק 62/6ש02ץםס; 4008292 זע 8080? ;ןַאמטּפיוה=-רעּביור

 160088! :ןיפערג

 186 8516 !ט6)} 20688ת6/ ת2?ץצג! ;ןַאמט ּפיוה-רעּביור

 548548 208148 ןיפערג

 אסמ, 2603 }8 10 קָצנ 548542 2ת2168, 2008218ט75 זמתוס? ;ןַאמטּפיוה-רעּביור

 14008218סץװ 0216 861068 :ןיפערג

 ,ערעווש ןצרעמש עסיורג ןדַײל (טגניז)

 .ןעניר רעסַאװ סַאד טוט ןגיוא ענַײמ ןופ

 ,ןעמָאנעג רימ רעּביא ךיז ןּבַאה רעּבױר עכעלקערש יד

 .ןעמָאקעּב ןיוש ךימ יז ןּבַאה טצעי

 :טגניז) ןַאמטיוה.רעּביור

 ,קעװַא רימ טימ רָאפ ,םוק ,עטצעשעג ןוא עטסּבילעג ןַײמ
 .ריד ןגעק טייטש רע סָאװ ,ץַאלַאּפ סרעטַאּפ ןַײד טימ ןיוש ךיד ןגעזעג

 .סיוו טשינ רעמ ריד ןופ טעװ רע ןוא קעװַא םע ןָאפ טסרָאפ וד

 ,ןטכיול ןוטעג ןּבָאה ענרעטש יד ּוװ ןטרַאג םעד ןיא ןעגנַאגעג ןיּב ךיא  :(טגנױ) ןיפערג
 .ןקעמש ןעמולּב יד ּוװ עזיוו עזיד ףיוא
 ,דנע ןייק רַאג טַאה ןצרעה ןענַײמ ןָאפ ןקערש סַאד רעּבַא
 ,טנעקרעד טשינ עזיוו עזיד טשרעּביל טלָאװיכ

 ןג8ץ12תוסְ! 28/168016! 02/ שָע 40 תה5 ק125851684:1?/= = (טַײרש) יַאלָאקימ

 027 08016 2 01218 8108 600 02986212? 08042016 2 תֹּפמָצְו

 :(טגניז .יפערג רעד טימ ךיז טנגעזעג) ןַאמטּפיוה=:רעּביור

 םעשטפ) זםֹו 24:068, 11060242 1מ2)0.

 752ת8זמ 01 26מ8זמ, 11060248 0014,

 6!62)06מ9 {ט 026810 ש !ץזמ 08:04216,

 86621סזמ7 1800086 יח82781416 ם280616.

 םִָצעשג) זמָצ 2010ט8 ןװ"זַאא

 8662!סח9} 1200686 /82954416 ק8מ0616,

 86602/6זמ9 1200686 6829844815 0882000164

 םָעײג) וו'זַאא

 - ,(ףיונוצ ךיז ןעמוק רעּבױר עלַא)
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 :(ייז וצ טגָאז ןַאמטּפיוה.רעּביור רעד

 0815), ס810ץסצ , 6816) טנ82,

 טז 285016ש68תוִצִ!

 1608 ץהמ 901282! 2628: ץו:פמהתמ|?| ת0/1 זמּבזוצ 0228

 6,)0816ת10עסְֶצ , 4816) ע224

 ואץ5112618)ממ9 וטפ2ץֿפסִ} תַּב 1824

 (לָאמַא טימ סיוא ןסיש ןוא סרעװלָאװער יד סױרַא ןעמענ עלַא)

 (עזיוּפ)

 יַײצ ַא טנעײל ףַארג רעד ,טעּב ןיא טגיל ןיפערג יד .ּבוטש ןיא ףַארג םַַײּב
 רַאגיצ ַא ךיױא טרעכייר ,ןטידנַאּב ןופ תוישעמ רע טלייצרעד ייּברעד ,גנוט
 טרעװ ןיפערג יד זיּב ,תוישעמ גנַאל ױזַא טלייצרעד רע .עװַאק טקנירט ןוא
 טלײטעג ענעצס יד טרעװ ,ענעצס לקיטש ַא ףיוא טליּפש'מ זַא ,ןפָאלשטנַא
 ןקַאהעצ סרעּבױר יד יװ ,ןעמ טעז טַײז רעטייװצ רעד ןיא .לטנעוװ ַא טימ
 טימ סעקיּפ יד ןטלַאה עלַא .ץַאלַאּפ ספַארג םוצ ךיז ןענעבנג ,ןענָאפעלעט
 טיג יַאלָאקימ .זױה ספַארג םעד ןסישַאּב יז .טנעה יד ןיא ןרעװלָאװער יד
 ןַײרַא ןלַאפ סרעּבױר עלַא ןוא ,ריט יד ףיוא טסַײר ,ןַײרַא ריט ןיא ץעז ַא
 טרעװ רע .רעװלָאװער ןַײז ןּפַאכ לשיט ןַײז וצ טפיול ףַארג רעד .ףַארג םוצ
 רעד ,םיא וצ וצ ןפיול סרעּבױר יד .ןייטש טּבַײלּב ןוא טכַאמנָא ו דלַאּב

 ;טגניז ןוא טעּב סניפערג רעד ַײּב ךיז טלעטש ףַארג

 .ןירעד קידלושמוא ןיּב ךיא ,ַאדלַאנר ףַארג ךיא :ףַארג

 (:ףַארג םוצ) !ריהַאד זיא סַאװ ,טָאג ןַײמ ,טָאג ךַא :(ףױא ךיז טּפַאכ) ןיפערג

 ,ןּבעל יז טזַאל ,וָארפ ענַײמ
 .ןּבעל סַאד ריא טקנעש וַארפ ענַײמ
 ו'זַאא ףַארג ךיא
 .ןַײװ עטסעּב יד יװ טולּב סַאד ריא טּפַאצ ריא
 ָאזַא טריסַאּפ לָאמַא ןיוש רימ טָאה'ס ,ַאדלַאנר ףַארג ךיא
 .רַארפ עטּבילעג ןַײמ רַאפ רָאנ ,רימ ןגעװ טשינ רימ טייג'ס
 | ,וו"זַאא ףַארג ךיא

 (:רע טגניז ַײּברעד ,ןיפערג יד ןקעװ וצ ןָא טּביײה ףַארג רעד)
 ,וַארפ ,וַארפ ,וַארפ
 ,טַײצ ענייק רעמ ןיוש זיא ןפַאלש םוצ
 .ןפַאלש םענַײדז ןָאפ ףיוא ךיד ךַאװ
 ,ו"זַאא ףַארג ךיא
 ,ןכַאװַאּב ןוטעג ךיד ןּבָאה טַײל סרעּביײר ליפ יױװַא ,ןַא יוש

 ,רימ ןיא טקערש ץרעה ןַײמ זַא ,טגַאזעג רעמיא ריד 'ָאכ
 .רעטַײװ ףַאלש ,יורפ ,טשינ קערש :(ּפָאק םעד ןיפערג רעד טעלג) ףַארג

 טגניז ןוא יורפ יד רעטַײװ טקעװ) ףַארג
 ,יורפ ,ױרּפ ,יורפ
 ,טַײצ ןייק רעמ זיא ןפַאלש םוצ

 ,ףַארנ רעד 1
 5565. י.י ייירייניר ינוואר טעראר
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 ,טסנוק ענייק רעמ ןיוש זיא ןפַאלש םוצ
 וװ"זַאא ָאדלַאנר ףַארג ךיא
 ,ןטעּב ןַאמטּפױה רעה םעד ֹוט
 .ןטער ןּבעל סעגנוי ןַײד ריד רע טעװ טכַײליפ
 .ויזַאא ףַארג ךיא

 יד סױרַא ןעמענ רעּבױר עלַא ,דרעװש ןַײז סױרַא טמענ ןַאמטּפיױה-רעּבױר רעד)
 טייג ,טעּב ןופ ּפָארַא טייג ןיפערג יד .ןסיש ףַארג םוצ וצ ןעײג ןוא סרעװלָאװער
 טנעה עדייּב ןעמַאזוצ טגייל ,םיא רַאפ ןעינק ךיז טלעטש ,ןַאמטּפוה-רעּבױר םוצ וצ
 (טגניז ןוא ןגָאז:סערעשטַאּפ םוצ יו

 ןא18!169520268 זמס}8 01646מ8 200212844 ;(טגניז ןיפערג

 00 ןג 816 1848 0164082 יטע042114.

 ףס80 00 }8 1:008218, 4680 ןט2 816002}

 ןאוסממפ 80 1 ןט2 816 06602164

 6)20818 }8 0160ת2 8161:018

816 82 668614 2164 

 :(ןיפערג רעד וצ טַײרש ןוא דרעװש יד סױרַא טפעלש) ןַאמטּפיוה-רעּביור

 ,יורפ עשילַאנַאק וד ,ליומ סָאד טלַאה !סקול

 !ןלָאה ךיד לָאז לװַײט רעד
 ,ןטכילפ ןוטעג וטסָאה ךימ
 ,ןטכיר עדנורג וצ ןוטעג וטסָאה עדנַאּב-רעּבױר יד

 221גסץזמ 01 4218 82951216 זמג)2111, :(רעטַײװ טגניז) ןיפ ע רג

 0218טעת 01 4218 יט529784/0 00 זמפומ ת2 80016.

 ,יורפ עשילַאנַאק וד ,לױמ סַאד טלַאה !סקול ןַאמטּפיוה.-רעּביור

 ןלָאה ךיד לָאז לװַײט רעד
 ,ןטכילפ ןוטעג וטסָאה ךימ
 .ןטכינרַאפ ןוטעג וטסָאה עדנַאּב:רעּבױר ענַײמ
 !טעּבעג עטירד סַאד ןטכערּפַא לענש

 8862 ץהמ {8/ 1238 :(רעטַײװ טגניז) ןיפע רג

 1016)20621:0 תהזמ 28526 2160816 2370164

 281גסץ 61 וו"זַאא

 ,ןּבעגרַאפ טשינ ךַײא ןיא ןעק דניז ערעַײא ןַאמטּפיוה:רעּביור

 ןיפערג

 ,ןּבעל סַאד ןרילרַאפ ריהַאד ןזומ יז
 ןטעלָאטסיּפ יד ךרוד רעדָא ,רעסעמ יד ךרוד רעדעפטנע
 ,רעסעמ יד ךרוד רעדייא
 .רעטעּב ליפ ןטעלָאטסיּפ יד ךווד זיא

 ןדלעמ קיטכיר ךיז רע לָאז ?ַאד ַײלָאקימ זיא:ןַאמטּפיוה:רעּביור

 .ַאד קיטכיר ןיּב ךיא ,םַאזכרָאהעג עדלעמ ךיא :ַײלָאקימ

 ןעמענ ןלָאז יז זַא ,טַײל סרעּבױר עלַא יד לעפַאּב םעד ּביג ןַאמטּפיוה:רעּביור
 םעד ףיוא טוַײװ) ןסישסיא ַארוה םעד ןלָאז ןוא טנעה יד ןיא ןרעװלָאװער יד

 ןַײרַא ייז ןיא (ןיפערג רעד טימ ףַארִנ
 ,(טױט ןלַאפ ןיפערג רעד טימ ףַארג רעד .סיוא ןסיש רעּבױר יד)

 עויוּפ
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 :ןעגניז רע ביור עלַא

 ס2ט)46 סם!סָתִצ 1800828321,

 00 ת252 12871/88 10222281! תהפ.

 רשצ94:2612)װמ9} ט52ץֿפסִ} ם8 1824

 ס2ט)16 081003 1800528141,

 806ס6זמצ+ ?ם זמםֹוע ?616 6114

 ןא85 8057042/ 2/םזט, 416?

 ם062648/7 ץוצ 28 1184

 ;(ןײלַא טגניז) ןַאמטּפיוה-רעּביור
 1888 סְצנ חסנִצצֶצ) ץגם,

 ששומ 680011 40 21:018 תב ט17צ12ת4

 ןאפ) ם85, ם2) תהפ

 ןא85 80800608 440 688

 (קינָאס) 48.638 'נ 'ווניא

4 

 ליפש:רעּבױר

 .רַאפ זיא) רעּבױריטּפױה :ןענעז ןדלעה:טּפיױה יד .ןױשרַאּפ 12 לײטנָא ןעמענ'ס

 רעטלַא ןַא ,ַאנידלַאנר ןיפערג ,ָאדלַאנר ףַארג ,(ָאדלַאנר ףַארג סלַא טלעטש

 ,דלַאװ ַא ןיא ּפָא ךיז טליּפש ךַאז יד .קינלעטסַאּפ

 :עד עררָאּפ

 :ךיג טגָאז ןוא רעּבױר ַא ןַײרַא טמוק'ס

 ,עטייז רעד ןיא עטייל ױזלַא

 ;ןרעטש וצ טשינ עטייז רעד ןַא עטיּב

 ,וַארּפ יד ריפ ןוא ףַארג' םעד ריפ ןפַאש וצ לסעז ַא

 .ָאד ךָאד זיא "ליּפש-רעּבױר, ןופ לדנַאּב-רעּבױר סָאד לייוו

 ףַארג רַאפ טלעטשרַאפ ,שארּב רעּבױר:טּפױה םעד טימ רעּבױר יד ןַײרַא ןעמוק'ס)

 (ַאנידלַאנר ןיפערג עתמא יד ָאד ךיוא זיא ייז ןשיװצ .ָאדלַאנד

 :(טנניז) רעּביור:טּפיוה

 טכַאנ יד ויא רעטצניפ יװ ךָא

 ,ןכַארק רעמייּב יד ןוא

 ,טינ ךיא ןעק ןפָאלש

 ,ןכַאמ רימ ךיא זומ לרעייפ ַא

 (ריט רעד ןיא ּפַאלק ַא ךיז טרעה'ס)

 ,טּפַאלק'ס רעוו ,יוש יײג ;(רעּבױר ַא וצ) רעּביור:טּפיוה

 ןטרָאד טסיא רעװ :(טגערפ ןוא ריט רעד וצ טפױל) רעּביור

 ,קינלעטסַאּפ רעטלַא ןַא ;(ריט רעד רעטנוא ןופ) קינלעטסַאּפ

 ןםיא ןסַאלנַײרַא ,רעטלַא ןַא :(רעּבױר:טּפױה םוצ) רעביור
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 .םיא סַאל :רעּביור-טּפיוה

 (קינלעטסַאּפ רעטלַא רעד ןַײרַא טמוק'ס)

 ןרעייפ ןד טסַאה :(רעּבױר:טּפױה םוצ) קינלעטסַאּפ

 ןעד וטסיּב רעװ :ר עּביור:טּפיוה

 ,קינלעטסַאּפ ןָאפ רעטלַא רעד ןיּב ךיא :קינלעטסַאּפ
 ןזדנוא וטסנעק :רע ּבוור:טּפיוה

 ?ןענעק טשינ קנע ךיא לָאז םורַאװ :קינלעטסַאּפ
 ןזדנוא רַאפ טסקערש :רעּביור;טּפיוה

 !ןקערש קנע רַאפ ךיא לָאז םורַאװ :קינלעטסַאּפ

 :(טגניז) רע ּביור:טּפיוה

 ,רָאי עגנוי עניימ ייּב ןעװעג ךעלקילג לָאמַא ךיוא ןיּב ךיא

 ,רָאװ ןּבױלג ןיוש רימ ץטע טנָאק סָאד ,ןזענעג רעמיא ךיא ּבָאה בור םוצ
 ,טצירּפשעג טולּב ןימ רימ ןיא טָאה רַאי עגנוי עניימ ןיא

 ,ןפָאלעגמורַא ךיא ןיּב דלַאװ ןדליװ ןיא
 ,טליצעג רעמיא ךיא ּבָאה ךנַאּב-רעּבױר םוצ

 ,ןפָארטעגנָא ןיוש ךיא ּבָאה טצעי
 ,טייוו ץנַאג קעװַא ךיא ןיּב קילג ןופ ,דיירפ ןייק ךיא ריּפש טצעי
 ,ךיײל רימ טוט טייצ רעדעי ַא ןופ

 ןטייל עװַארּב ןוא עכעלטנרָא ןשיװצ ןּבָאה ךאא לעװ טכיזסױא ןַא רַאפ סָאװ
 ;ןסיוועג ענייר רָאנ טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד זיא ךעלקילג יו ךָא

 (1) ךיל דנוא ינ טּביילּב קרעוו ןייז
 ,ןסירדרַאפ טשינ ןדנַאמעי לָאז סע

 ;טגניז רע ,רעּביור ַא טמוק'ס

 .רעוועג ןוא רעסעמ טימ רעּבױר ןענעז רימ

 .רעּב דנוא ףלעװ דלַאװ ןיא טקערש זדנוא רַאפ
 ,ןלָאטסַאּפ ןוא רעסעמ טימ רעּבױר ןענעז רימ

 ,ןלָאה לייט רעד טעװ םעד ,ןעז טולּב רעזדנוא ליוו'ס רעוו
 ,ןזייר םוצ ךעלקילג רעּביור ןענעז רימ

 .ןזײװַאּב רעדיל ענייז גָאדלַאנר זדנוא טעװ טצעי

 ;(טגניז ןוא טַײז ַא ןיא טציז יורפ ספַארג ןתמא םעד} ַאנידל ַאנ ר יורפ

 ?עע66 401188, קס 18/088 -

 אב 2040816סזג סטס8.

 18 ק8םוטַ!ה 161897 201614,

 2:016:8 עטנ8?ֶ} 600162.

 !8ח קהתוטיג 028/תג4ג 8

 8106423 םתזקָצ םָצממ 2161,

 סעָצ2 טצקַיגש6181) 0292 טצ8126121,

 08601 120016 ממני

 819926 8108, 00 28 2109  (גנערטש טדער) רעּביור
 00 28 ך02ץטע(6}

 .רעּבױר.טַּפוױה רעד 1
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 :(טגניז) ַאנידלַאנר יורפ

 ,ערעוװוש ןצרעמש עסָארג ןוא דייל

 .ןעניר רעסַאװ סַאד טוט ןגיוא עניימ ןָאפ
 ,ןעמָאנרעפ רימ ףיוא ךיז ןּבָאה רעּבױר עכעלקערש יד

 .ןעמָאקַאּב ןיוש ךימ יז ןּבָאה טצעי

 ,ןעמַאנ ןיימ טסייה סיורג יװ ךַא

 ;דנַאש ןיימ טזיא ךעלדנעש יװ ךַא

 ,ןעמַאנסױא ןייק ןיּב ךיא סַאד

 .טנַאו רעד ןיא רעּבױר יד ייּב זיולּב רָאנ

 ;(טגניז רע ביור:טּפיוה
 ,רימ טימ קעװַא ראפ ןוא םָאק ,עטצעשעג ןוא עטּבילעג ןיימ

 ,ריהַאד ָאד טייטש סָאװ ץַאלַאּפ םענייש סרעטַאפ ןײד ןָאפ

 ,ןסירג ןדעי ַא זָאל ןוא ןיוש ךיד ןגעזעג ,ןיוש ךיד ןגעזעג

 ,ןעז טשינ רעמ וטסעװ דנַאלרעטַא ןייד

 .עזיו עזיד ףיוא רימ טימ ריצַאּפש

 :(טגניז) ַאנידלַאנר יורפ

 ,רימ סַאד זיא ןעמָאנעגנַא יו ,ןירג ךנוא שּביה יװ

 .ריהַאד ָאד קינײװ ךימ ןעק'מ

 ,ןייז רימ סוט ןעמָאנעגנייא יװ ךָא

 ןקעמש ןעמולּב ןעוט עזיוו יד ףיוא
 ,ןײג עויו עזיד ףיוא וט ךיא יװ ױזַא

 .ןקערש ץרַאה ןיימ רימ ןיא ךיז טוט

 :(שסגניז) רעּביורפ:טּפיוה

 ,ןקערש ריד ןיא ךיז טוט ץרַאה ןייד זַא ,עז ךיא יװ ױזַא

 ,טָאר וטסרעוו דלַאּב ,סַאלּב וטסרעװ דלַאּב

 ,וַארּפ עטּבילעג ןיימ טכינ טכריפ

 ,טָאט םוצ םיא ךיא גַאלש ,טנַאמעי ןַאװ

 ;(טגניז ןוא רעּבױר:טּכױה םוצ ךיז טדנעוו ,ןַײרַא טמוק) רעּביור ַא

 120112ת1ס , 4801124216,

 פג1ט2ט)סזמֶ} םסק12688216.

 00 טצ 218016 2 01218 40 027816ת14,

:22 2 08062016 

 :(ןיפערג רעד וצ ךיז טדנעװ) רעּביור:טּפיוה

 2091ה8 זמ 26/טױש8 1030602/48 ת2)00,

 6828 01 269ם8תג 13060248 זמ8)0,

220124 216 {} ,242144 216 418 

 00 זמהמש תם 808016, 682951840 )651 6)100,

 269ת8זג 01 268ם8זמ, 100602088 תםגס)2,

 :| אזטפֹוזמֶע 205124616 4680 0810646

 ץ421)6סזמ9} תםה תק016 820426 1882064צ.}?

 :| ם816) 6810תסצ, 42/6) 1424 :ןעגניז ןעמַאזוצ עלַא

 !םז8 2823010ט82)מ9צ;



 :ַאנידלַאנר יורפ

 ןליּפש .םירוּפ

 ױאפמצ8660 006216 22 21660288,

 0816) תוס זמס)נָצ . |?

 28:6), סם10עסצ , 40216) 1824

 טעיפ 2י5מוסשה)זםצ , ו

 א168202681168 8)100 20421ת8,

 ןאה 00 18 810 2160ת2 ט:042114.

 0642108 ֹוצ 816 2021,

 84851ט תמס) 20628תצ?

 80ע06, 80106, 1841020צ3 10 טצ1ע2ץ1081,

 40801ג 1008812, 1690 ןט2 תוסזמפי

 ןא1ס0הזמ 80 1 }ןט2 216 066216.

 /0054806 ןה 816082 816:018.

 :(טגערעגפיא) רעּביור.טּפיוה
 ,וַארפ עקסלַאנַאק וד ,לָאמ סַאד טלַאה
 .ןלָאה ךיד לָאז לוװייט רעד
 ילדנַאּב-רעּבױר, ןיימ ,ןטכירפ ןוטעג ךימ
 . .ןטכירָאפ טעּבעג עטייווצ סַאד לענש

 :(טגניז ָאדלַאנר ףַארג רעקיטכיר רעד

 ,ָאדלַאנר ףַארג ךיא ,ָאדלַאנר ףַארג ךיא
 .טריסַאּפ ױזַא לָאמניײא רימ ךיז טָאה סע
 יוַארפ רעטּבילעג ןיימ ןגעו רָאנ ,רימ ןגעוו טשינ טייג סע
 ,ַאדלַאנר ףַארג ךיא ,ַאדלַאנר ףַארג ךיא

 :רעּבױר:טּפױה םוצ ךיז טדנעוו

 ,קידלוש טשינ טצעי ןיּב ךיא |;

 :|.ןּבעל סַאד קנעש יורפ ענַײמ ףיורעד

 ,ןייו ןטסעּב םעד טַאטשנַא ,טולּב ןַײמ רימ טּפַאצ ןעמ

 (ףָאלש ןופ ןיפערג יד ףיוא טקעװ ףַארג רעד)
 ,יורפ ,יורפ ,יורפ

 ,יורפ ,יורפ ,יורפ

 ,טייצ ןייק רעמ טזיא ןפַאלש םוצ

 ,ףָאלש ןייד ןָאפ ףוַא רָאנ ךַאװ
 ,טיילירעּבױר עגניימ ליפ ןעייטש ריד םורַא ,וַאש

 ,יורפ ,יורפ ,יורפ

 ,יורפ ,יורפ ,יורפ

 ,טסנוק ןייק רעמ ןיוש זיא ןפַאלש םוצ

 ,ןטעּב ןַאמטּפיוה:רעּבױר רעה םעד וט
 ןטער ןּבעל סעגנוי ןייד ןעק רע

 ,טעּבעג ןייק :(זייב) רעּביור:טּפיוה
 ןיפערג רעד טימ ףַארג רעד

 :) 8842 קגמ 128 143426

 לץץטעט)016 תבומ 8826 216486 297016, |:
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 ,ןטכִירּפַא
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 ,ןסעגרַאפ טינ ךיא לעװ דניז סנעניא :רעּביור:טּפיוה
 ,ןּבעל סַאד ןרילרַאפ ריהַאד ןזומ יז

 ,רעסעמ יד ךרוד רעדעפטנע

 ,ןטעלָאטסַאּפ יד ךרוד רעדעפטנע

 ,ןטעלָאטסַאּפ יד רעּביל זדנוא זיא'ס :(רעּבױר:טּפױה םוצ) ןיפערג ןוא ףַארג

 =ימ .ןדלעמ קיטכיר ךיז רע לָאז ,ַאד ויא יַאלָאקימ רעה רעד ןעװ :רעּביור:טּפיוה

 ,ןצעפכרוד יז רָאה יד ןוא ןטעלָאטסַאּפ ענייז ןעמענ רע לָאז !יַאלָאק
 .(ףָארג םעד טימ ןיפערג יד טסיש יַאלָאקימ)

 ('װ 'ּבמעל ,קיגָאס) 32,524 'מונ !ווניא

5 

 ןלוג רעד

 5יּפ ש עטשרעי

 ,ןטַײז ריפ עלַא ןיא םוא רָאנ ךַײא טקוק:רענעלַאפַאּב רעד

 : (טנַאה רעד ןיא רעסעמ ַא טימ ןַײרַא טמוק ןלזג רעד)
 ;ןלונ רעד

 .רענעלַאפַאּב

 ןלזג

 ;:רענעלַאפַאּב

 ;ןלוג

 :רענעלַאפַאב

 ןלזג

 :רענעלַאפַאּב

 :ןלוג

 :רענעלַאּפַאּב

 ןלזג

 :רענעלַאפַאּב

 ןלוג

 :ענעלַאּפַאּב
 ןלזג

 :רענעלַאפַאּב

 !ןטַײר וצ ןלזג רעד ןעמוק טעװ רעמָאט

 .ןלזג רעד ןיּב ךיא ,ָאי ,ָאי
 !ןפרַאש םעד רעסעמ םעד טימ ןעמוקעג ןיּב ךיא
 !ץעירָאלָאמ קיניָאּבזָאר יט
 !ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר ַאי
 טיורּב לקיטש טצעל ןַײמ קעװַא ריד ַאנ
 ,טיױט םוצ זיּב טשינ ךימ גָאלש ןוא
 ,טיורּב ןַײד טשינ ליװ'כ ,ןיינ ,ןיינ
 ,טיוט םוצ זיּב ןגָאלש ךיד לעװ ךיא
 + !ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר יט

 . ץעיִדָאלָאמ קיניָאּבזָאר ַאי
 ,שיפ לקיטש טצעל ןַײמ קעװַא ריד ַאנ
 ,שיט םִַײּב עטַאט ַא יװ ןציז ךימ זָאל
 ,שיפ ןַײד טשינ ליװ ךיא ,ןיינ ,ןיינ
 .שיט םַײּב ןציז ןזָאל טשינ ךיד לעװ ךיא
 !ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר יט
 !ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר ַאי
 ,הלח לקיטש טצעל ןַײמ קעװַא ריד ַאנ
 .הלּכ ַא רַאפ רעטכָאט ןַײמ ןכַאמ רימ זָאל

 ,הלח ןַײד טשינ ליװ ךיא ,ןיינ ,ןיינ
 .הלּכ ַא רַאפ רעטכָאט ןַײד ןכַאמ ןזָאל טשינ ךיד לעוװ'כ
 !ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר יט
 !ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר ַאי
 ,טלעג לסיּב טצעל ןַײמ קעװַא ריד ַאנ
 ,טלעװ רעד ףיוא שטנעמ ַא יװ ןּבעל ךימ זָאל
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 ,טלעג ןַײד ּביג רעהַא ,ָאי ,ָאי ;ןלוג
 !טלעװ רעד ףיוא ןּבעל ןזָאל ךיד ךיא לעװ

 !ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר יט :עדײּב
 !ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר ַאי |

 (עשרַאװ) 9,560 'מוג "ווניא

6 

 ןלוג רעד

 ליּפש עטײװ צ

 רעטייװצ רעד ןוא ןַײרַא טמוק רענייא .עטלעטשרַאּפ ייווצ לײטנָא ןעמענ סע
 :טגניז רעטשרע רעד יװ ןַײא ךיז טרעה ןוא ריט ןרעטניה טייטש

 ,ןטַײז ריפ עלַא ןיא םוא רָאנ קנע ץקיק
 ,ןטַײר וצ ןלזג רעד ןעמוקנַײרַא ָאד ףרַאד'ס

 רעזיולּב ַא טימ רעטייווצ רעד ןַײרַא טפוק'ס ןוא ריט יד קיטסַאה ךיז טנפע ָאד
 ןוא עזַאּפ רעשידלעה ַא ןיא קעװַא ךיז טלעטש ,טנַאה רעד ןיא דרעװש

 :קידנעגניז טרעפטנע

 ,ןלזג רעד ןיּב ךיא ,ָאי ,ָאי
 .ןפַײלש וצ רעסעמ סָאד ןעמוקעג ןיּב ךיא
 ,ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר ַאי
 ,ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר ַאי

 ,הלח לקיטש טצעל ןַײמ קעװַא ריד ַאנ :רעטש רע
 ,הלּכ ַא רַאפ רעטכָאט ןַײמ ןכַאמ ךָאנ ךעמָאל

 ,הלח ןַײד טשינ ליוו'כ !ןיינ ,ןיינ ,ןיינ :רעטײ װ צ
 יט ך א ,הלּכ ַא רַאפ רעטכָאט ןַײד ןכַאמ טשינ ךיד זָאל'כ
 ,ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר ַאי
 .ץעידָאלַאמ קיניָאּבזָאר ַאי

 ,שיפ לקיטש טצעל ןַײמ קעװַא ריד ַאנ :רעטשרע
 ,שיט ןַײמ ַײּב העש ַא ןציז ךָאנ ךעמָאל

 ,שיפ ןַײד טשינ ליװ ךיא !ןיינ ,ןיינ ,ןיינ ;ר ע ט יי וו צ
 .שיט ןַײד יַײּב העש ַא ןציז טשינ ךיד זָאל'כ
 ,ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר ַאי
 .ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר ַאי

 ,טיורּב לקיטש טצעל ןַײמ קעװַא ריד ַאנ ;רעטש רע
 .טוט ןַײמ רַאפ העש ַא ןּבעל ךָאנ ךעמָאל

 ,טיורּב ןַײד טשינ לי ךיא !ןיי ,ןיינ ,ןיינ ;רע ט יי וװ צ
 ,טוט ןַײד רַאפ העש ַא ןּבעל טשינ ךיד זָאל'כ
 ,ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר ַאי
 .ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר ַאי

 ,טלעג לסיּב טצעל ןַײמ קעװַא ריד ַאנ :רעטשרע
 ,טלעװ רעד ףױא העש ַא ןּבעל ךָאנ ךעמָאל

(16) 
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 ,טלעג ןַײד טשינ ליװ ךיא !ןיינ ,ןיינ ,ןיינ ;רע ט יי וו צ

 .טלעוו רעד ףיוא העש ַא ןּבעל טשינ ךיד זָאליכ

 !ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר ַאי
 !ץעידָאלָאמ קיניָאּבזָאר ַאי

 (םערָאר) 3,069 'מונ !ווניא

7 

 ליּפשקַאיּפ עלעװנַאז

 םַײּב רעדינַא ךיז טצעז ןעמ .ןלעזעג ףניפ ןוא רעטסַײמ רעד ;ןַײרַא ןעמוק סע

 רעכלעװ ,ןלעזעג:רעדַײנש ַא ךָאנ ןָא טמוק ךָאנרעד ,טיינ ןעמ ןוא שיט
 . עלָאר-טּפה יד טליּפש

 :ןענניז פלא

 116) )8528, )8582 0148 20ז8; ן12888 2148, 0144, 0142, 208, ססמ, 2081

 116) ןגפםה , 1858 2144 90ז} 1882 2108, 2148, 2142, טסזמ, טסומ, 20!

 116) ןהפםה, 1852 2142, ?סת} )8588 2148, 2148, 2148, 200!

 =גַאי ָאד טניוװ  ּוװ ?ףנָאפ עלעקנַאי ָאד טניוו וו ;(רוּכיש ןַײרַא טמוק) ןלעועג

 !ףנָאפ עלעק

 עלעקנַאי סייה ךיא רָאנ ,ףנָאפ עלעקנַאי טשינ סייה ךיא !ץעגייש וד ,סױרַא :רעטס ַײמ

 !סָאּבעלַאּב
 .סָאּבעלַאּב עלעקנַאי בר סע טסײה :(קידנכַאל ןלעזעג

 סָאּבעלַאּב עלעקנַאי ּבר סעּפע וטספרַאד סָאװ ,וד רָאנ גָאז :רעטסַײמ

 ןעק רשפא יצ ,ןטעּב ךַײא ַײּב טלָאװעג ךיא ּבָאה ,ןלעזעגײרעדַײנש ַא ןיּבכ :ןלעזעג

 ןטעּברַא ךַײא ַײּב ןגירק ךיא
 ;סָאד וטסנעק טעּברַא ַארַאפ סָאװ ;!רע טסַײמ

 ,ןערט ןטימ ןוא ףַײפ ןטימ ןוא יײנ ןטימ ןטעּברַא ןעק ךיא ןלעזעג
 וד סָאװ ,ןרעה עשז רימָאל ,הכָאלמײלעּב רעכעלטסניק ַאזַא ָאי טסיּב וד זַא :רעטסַײמ

 ,טסנעק

 ,גנוי רעליֹוו ַא רימ ןיּב ךיא ,קַאיּפ עלעװנַאז ךיא ;ןלעזעג
 ,גנולק ַא שַאט יד טיג ,קַאינק ַא טקעטש עטסָאּבעלַאּב יד זַא

 ,תוכָאלמ=ילעּב עלַא ןשיװצ רענייא רימ ךיא ןיּב וצרעד ןוא
 .תוכרּב טנזיוט רימ ןעמ טיג ,ךַאמ ךיא זַא ,שוּבלמ ַא

 ,ןלעװ סעּפע רעמ שטנעמ רעד ןעד ףרַאדַאּב עשז סָאװ ןעמַאזוצ עלַא
 ןלעװקּפָא ןײלַא ךיז ןופ גונעּת רַאפ ךיז געמ רע

 ,ןעמירַאּב ךימ ךיא געמ םעד טימ ,יינש יװ סַײװ עלעדמעה סָאד ;ןלעזעג

 ןעמונעגּפָארַא קָאר ןופ זיא יג ךיא סָאװ עלעטסעװ סָאד

 ,ןלעװ סעּפע רעמ שטנעמ רעד ןעד ףרַאדַאּב עשז סָאװ :עלַא
 .ןלעװקּפָא ןײלַא ךיז ןופ גונעּת רַאפ ךיז געמ רע
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 ,ךעלזיה עטסערּפעג ןוא עטצוּפעג ךעלעוויטש ןלעזעג

 .ןעלדיימ עטסנַײפ יד ןוא עטסנעש יד ּביל ןּבָאה ךימ

 .ויזַאא שטנעמ רעד ןעד ףרַאדַאּב עשז סָאװ :עלַא

 ,טמעקרַאפ ןייש רימ ךיא ייג זױצנַארפ ַא יװ רָאה :ןלעועג

 ,טקנעשעג טשינ םענייק ַײּב ,סליֹוװ ַא עלעטיה ַא

 וויזַאא ףרַאדַאּב עשז סָאװ ;עלַא

 ,עלָאר עטסערג יד רימ ליּפש ןוא טוג רימ ךיא טעּברַא ,טעּברַא :לעזעג

 ,עלָאּפ ַא ּפָארַא ךיא ּפַאכ טינש םעד ַײּב ףּכיּת
 ,ןעמענוצּפָארַא לָאמַא טשינ ,עירעטַאמ לייא ןַא טימ טַאװ ַא

 .ןענעקרעד וצ לָאמַא טשינ הירּב ַא ךיא ןיּב םעד וצ

 ,ו"זַאא ףרַאדַאּב עשז סָאװ :עלַא

 ןהחּפשמ ןַײמ זיא'ס רעװ ,ןסיוו ריא טליװ רשּפא ןלעזעג
 ,דניקרעטסעוװשעג ַא סלּבַײװ ןַײמ זיא רָאּב ןופ רעצייה רעד
 ,דניזעגזיוה ןַײמ ךיוא זיא טָאטש רעד ןופ רמוש רעד ןוא
 ,סעקַאדַײל ןייק ןענַײז רימ ,הכרּב ַא ךָאד זיא סע

 .סעקַאיּפ רעטיול ַא החּפשמ עצנַאג יד רָאנ
 ,ןח אלמ ןצנַאג ןיא זיא'ס ,רוגיפ ןַײמ ןָא רָאנ סטקוק

 יש דלָאג יװ ןענעז רָאה עטלזַײרגעג ענַײמ ןוא

 ןרימ טלָאצַאּב ,רעטסַײמ ,ונ ןלעזעג

 ןריד טמוק סָאװ :רעטסַײמ

 ,שינַײר 25 ןעמענ ףרַאד ךיא ןלעזעג

 ,שינַײר ,..ןופ ...ןופ ...ןופ טסייה סָאד :ר עטסַײמ

 !שינַײר ןופ--ןופ--ןופ סעּפע טסייה סָאװ :ןלעזעג

 =נַא ןַא ןבעגעג ריד ךיא ּבָאה שינַײר ןעצ .,רָאי ַא שינַײר 25 טסײה סָאד :רעטסַײמ

 ַא ןּבעגעג ריד טָאה עלעּבַײװ ןַײמ זַא ןוא .ןעיינ טצעזעג ךיז טָאה'ר ןעוו ,עּבַאג

 ןעװעג טרעװ טשינ זיא ,וצ ךעטנַאה רָאלק ַא טימ ןוא טיוה טימ עװַאק עלעּפעט

 ?שינַײר ףניפ

 .ןעװעג טרעװ רעײז ,ָאא ןלעזעג

 ןַײמ ןּבעל טצעזעגרעדינַא ךיד טסָאה וד זַא ןוא ,שינַײר 15 וטסטלַאה ,ונ :ועטסַײמ

 ,ריד ףיוא יז ןוא קילּב ַא ןּבעגעג ריא ףױא טסָאה וד זַא ןוא ,יװַאזיװ עלעּבַײװ

 ןשינַײר ףניפ ןעוועג טרעו טשינ זיא

 ףעװעג טרעװ רעײז ,ָאי ןלעזעג

 ,ןליּפש יד טכַאמ ןעמ ּוװ ,םעד ַײּב ןעמ טניימ סָאד} סָאּבעלַאּב םוצ טײג ,ונ :רעטסַײמ

 ,שינַײר ףניפ יד ןלָאצַאּב ריד רע טעװ

 ('װ רעגרעּבמעל ,קינָאס) 24,506 'ג 'ווניא
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 ליּפש-רעטסוש-רעדַײנש

 רעדַײנש רעד .רעטסוש רעד ןוא רעדַײנש רעד :ןױשרַאּפ ייוצ ןליּפש סע
 =רַאפ ַא טימ רעטסוש רעד .זדלַאה ןפיוא סָאמ:רעטעמיטנעצ ַא ןָאטעגנָא טייג

 ,טנַאה ןיא רעמַאה ַא ןוא ךעט

 =ײנש םענַײמ ןיא ןעמָאקעג ךיא ןיּב טצעי .ךיא עשטניוו טנעװַאנ טוג ןייא :ר ע ד ַײ נש
 ,ןיירעפ:רעד

 ,ײנ ַא ןוא ךָאיט ַא !ץנַאװ-רעדַײנש ,טנװַאנ טוג .רעײז ךימ טיירפ סע :רעטסוש
 ?ןיירעפ:רעדַײנש ענַײמ ןיא יז ןכַאמ סַאװ !רעטסַײמײרעטסוש רעה ,טנװַאנ טוג :רעדַײנש

 וטסכַאמ סָאװ ,רעטסוש ,וד רעּבָא ,ןריצלָאטש ןיירעפ:רעדַײנש ןַײמ טימ ןַאק ךיא
 ,וד רעּבָא ,ןטפַאשרעה עטסערג עלַא ןקעטש רימ ַײּב ?ןיירעפ:רעדַײנש ןַײמ ןיא ריה
 !וד ,?קידָאז:עלָאמס וד ,ןגייל עטַאל ַא ןַײרַא ריד וצ טמָאק רע ,רעטסוש

 !רעדַאינ רעטליופרַאפ וד ,ץָאלק:סערּפ וד ,:ןזַײא:ךָאל וד ,רעטנעצ-רעטעמ וד :רעטסוש

 טניר'ס ןעװ ,ןעמ טגנערּב רענדעּב ןייא וצ ,טעּברַא ןַײמ טימ ןריצלָאטש געמ ךיא

 ,רעדַאינ רעטליױפרַאפ ,וד רעּבָא ,ןַײרַא טניר'ס ןעו ,ןעמ טגנערּב רימ וצ ,סױרַא
 ,יינ ַא ןוא ךָאיט ַא

 .ןיירעה ןטפַאשרעה עטסעּב עלַא ןעמָאק רימ וצ .ןיירעפ ןַײמ ַא וַאש רעּבַא :ר ע ד ַײנש

 ,(טנעה יד ךיז ןּביג עדייּב) דנַײרפ עטוג עדייּב רעמעז ?ךיז רימ ןקיניײרעפ ָאזלַא
 :(ןעגניז ןָא טּבײה) רעד ַײנש

 ,ןּפעטש ,ןעװעגיר ,ןסערּפ ,ןעיינ רָאנ ףרַאד ןעמ

 ,רוגיפ ַא ,ןָאסַאפ ַא ןכַאמ וצ ףרַאד ןעמ
 ןּפעלש סע לָאז'מ ,עװטַארד ןייק זיא'ס

 ,רָאה?ריזח ַא טימ ןכעטשוצ ןוא
 ,ַײרעטסוש ןייק זיא ַײרעדַײנש ןַײמ

 ,ןַײװ ןטסעּב םעד קנירט ןוא שטנעמ רענַײפ ַא ןיּב'כ
 ,ַײרעדַײנש ןייק זיא ַײרעטסוש ןַײמ ;(טגניז) ר ע טסוש

 ןַײז טשינ ןעק רערעסעּב ןייק ,שטנעמ רענַײפ ַא ןיּב'כ

 ןוטסיּב עשז סָאװ ,רעדַײנש וד יִא
 ,וטסזומ ןדַײל ,סע זיא קיטייװ ַא
 ,ןײג לדייא וטסזומ ףָאטש טימ

 .ןיצ יד טימ ןּפַאכ סע טסלָאז ,רעדעל ןייק זיא'ס

 חוּכ ןּבָאה תוכָאלמילעּב עלַא ;:רע טסוש

 ,סיוא טוג ןייש ױזַא ןעעז ןוא
 ,רעדַײנש רעטליופרַאפ ,וד רעּבָא

 .ךיוּב םעד ןַײא ריד טסשטיינק וד
 ןוטסיּב עשז רע ,רעדַײנש וד ,יוא
 .וטסזומ ןדַײל ,ריד 'יא קיטייװ ַא

 : .רעטסוש ַא לָאמוצ טנַײה ךָאנ ןוא ןפור ןעמ טגעלפ ױזַא 2 ,רעדַײנש ַא ןפור ןעמ טגעלפ ױזַא 1

 ,גַײצעג-רעדַ;נש 3



 245 ןליּפ ס.סירוּפ

 ,זָארג יװ ןירג ױזַא וטסיּב עשז סָאװ

 .זָאנ ץיּפש יד ףיוא ריד טייטש המשנ יד

 .וו"זַאא ַײרעדַנש ןַײמ ;רעדַײנ ש

 ('ה רענרעּכמעל ,קינָאס) 24,608 'נ ?וניא
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 ןוז ןפימ עטַאט רעד

 ,עשעקעּב רענעדַײז רענעסירעצ ַא ןיא ןוטעגנָא טייג ,ןַאמירָא ןַא ,רעטָאפ רעד

 ףיוא לקעז ַא ,טנַאה רעד ןיא ןקעטש ַא ,לשולעּפַאק טלַא ןַא ,ךיש ענעסירעצ

 טמוק דלַאּב ,לדנוגינ ַא ךיז טגניז ןוא םלוע ןרַאפ ךיז טיירד רע ,סעצײלּפ יד

 רעטָאפ ןטימ טדיישעצ ךָאנ ךיז טָאה רע .טדיײלקעג שטַײד ,ןוז רעד ןַײרַא

 םעד רע טנעקרעד ָאד .ןעזעג טשינ ךָאנ טנַײה זיּב םיא טָאה ןוא זַײװדניק

 טזדלַאה ,םיא טשוק ,וצ םיִא וצ טּכױל .םיא טעזרעד רע יוװ ױזַא ,רעטָאפ

 !עטַאט :טַײרש ןוא םיא

 !ןוז :רעטָאפ

 ַא ,רעטוּפ לקיטש ַא טגנערּבעג רימ טסָאה !ןטרָאד ךיז טרעה סָאװ ,ישעטַאט ;ןוז

 ןזעק לקיטש

 ןױוש ,עמשטערק יד טשינ ןיוש ,דניק ןַײמ ,ָאי :(םיטש רעקידנענײװ ַא טימ) רע טָאפ

 ,ןסעגעג טשינָאכ ,געט רַָאּפ ַא ױזַא םורַא ןיוש ךימ יירד'כ ,ףרָאד סָאד טשינ

 יךימ טסעז וד יװ ױזַא געט רָאּפ ַא ןיוש םורַא ױזַא ךימ יירד'כ .ןעקנורטעג טשינָא'כ

 ?ןסע וצ סעּפע ןגירק ריד ַײּב ךיא ןעק רשפא

 :ַָאטסער ַא ּבָא'כ ,ןגירק רימ ַײּב טסע' ,םוק ,עטַאט ,ָאי :(םיטש רעכעליירפ ַא טימ) ןוז

 ןיימ'כ -- טשינָאג -- ,לדַאנימרַאק ןיימ'כ -- לדַאנימירק ,שיפ ןגירק טסעװ ,עיצַאר

 .שַאלוג

 ריד ַײּב ךעלע' רשפא ;(םיטש רעקידנענייוװ ַא טימ טדער ,רעגנוה רַאפ טרעטיצ) רעטָאפ

 ?לדַאנימירק לקיטש ַא ןגירק

 טָאה טרעדניצַא עדַארג ןוא ,לדַאנימירק ךס ַא ןעועג 'יא'ס ,ךָאד וטסרעה ,עטַאט ,ָאי :ןוז

 .ןסעגעגפיוא ּבַײװ'ס ייז

 ;שיפ לקיטש ַא ריד ַײּב ןגירק ךיא ןעק רשפא :רעסטָאפ

 ,שיפ יד ןסערפעגפיוא טָאה ןוא ץַאק ַא ןעמוקעג:ַײרַא זיא'ס ,עטַאט ,ךָאד טסרעה :ןוז

 .ןּבילּבעג זיא ּפָאק רעד רָאנ ןוא

 ,ןּבילּבעג ריד ןיא ּפָאק רעד דָאש ַא ,דניק ןַײמ ,ָאי :רע טָאפ

 ןקירעױרט ַא טימ טגניז ןוא ןײלַא טּבַײלּב רעטָאפ רעד ,קעװַא טייג ןוז רעד)

 ,(ןוגינ

 ,טלעװ רעד ףיוא דובּכ טימ ןרָאי ענַײמ טּבעלעגסױא רימ ּבָאה ךיא :ועטָאפ רעד

 ,טלעג ןַײמ רשֹּכ טנידרַאפ ּבָאה'כ ,ןרָאפעג ןיּב'כ ,טלדנַאהעג ּבָאה'כ

 !רימ זיא יי יוא ,ךיק רעד ַײּב ,רימ זיא ייוו יוא ,ךיא ייטש טנַײה ןוא (טרעטיצ)

 !ייװ יוא ,קוק ןזייּב ַא רימ ףיוא טיג ןוא רונש יד ןַײרַא טמוק

 ףיא טעּבַאלַאט ,ןַײװש רעד ,רעטלַא רעד :יײרשעג ַא רימ ףיוא יז טיג

 ,קירּב רעד
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 ,יײװ רעגרע רימ טוט ,רבא ןַא ןוטעג ייװ טָאה דניק ַא זַא
 ,ייז רַאפ רעזיילסיוא ןַא ןַײז וצ רבק סָאד ןשטנּוװעג רימָא'כ
 יײװ יוא ,ןקָאּפ ןוא ןעלזָאמ רַאפ !רימ זיא יי יוא ,ןקָארשרעד רימ ּבָאה ךיא

 !רימ זיא
 ,ןרָאי ענַײמ ןוא געט ענַײמ טּבעלעגּפָא ױזַא ּבָאה ךיא
 .ןרָאפקעװַא םע ןופ ןיוש לָאז ךיא ,סױרַא םעד ףיוא ןוז רעד טקוק טנַײה ןוא

 ,טַײצ רעטכעלש ַא ןיא ןדליג ַא טנידרַאפ לָאמַא ּבָאה ךיא
 ,טַײל ןרעוװ ייז סיוא לָאז'ס ,ןדליּב רעדניק ענַײמ טזָאלעג ּבָאה ךיא
 ,לקניװ ןיא ןוז ןַײמ ַײּב ,קחודּב רימ ךיא ייטש טנַײה
 ,לקנוט ןַײז רימ לָאז'ס ידּכ ,ךיק רעד ןופ ּפמָאל םעד סיוא טשעל רע

 ,דלָאג טימ ןוא רעּבליז טימ טרילּבעמסיױא ןעװעג ןענעז ןרעמיצ ענַײמ

 טָאה רע יװ ױזַא טריּפשעג םעט ןטוג ַא טָאה ןעמיקעגנַײרַא רימ וצ זיא'ס רעוו
 ,טלָאװעג

 ,ּביר ַא יװ ױזַא !רימ זיא ייװ יוא ,ּבוטש עטלַאק ַא ןיא רימ ךיא ייטש טנַײה
 ןרימ זיא ייוו יוא

 ןיװ יוא ,לוד ךימ טכַאמ ןוא רונש יד ןַײרַא טמוק

 ,לופ ּפעט עלַא ןיא זיא ןַײװש רעד ,רעטלַא רעד :ױזַא תולוק טימ יז טַײרש
 ('װ רענרעּבמעל ,ירטס) 46.639 'נ 'ווניא
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 ליּפש-םושרנ!וניּבר

 :ןענָאורעּפ
 יורפ עטײװצ יד -- ַאטילעמ םושרג וניּבר לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ רעזַײק

 ןיציּבר יד הרובד ןַאמָאר רעטסינימ

 רעלדנעט רעד םחנמ רעּבעגסָאר

 : י

 ,טָאג ןופ רימ ןענעז דניצַא טשטנעּבעג :רָא כ
 ,טימ רענַײז ןיא רעדעיא
 ,טַײװ ןופ רימ ןענעז שדוקה:חור םעד ןופ
 ,זומ ןענרעל סָאװ רעד

 ,רכש ַא זיא ןענרעל הרוּת ,ָאי
 .רַאפרעד ןּבָאה ריא טעװ אּבה:םלוע

 ,רדסּכ הרוּת יד רָאנ טנרעל ,םידימלּת
 !טוג יוא ,טוג ןַײז טעװ

 ,ארומ ןּבָאה ריא טלָאז טָאג רַאפ ןוא
 .טונימ רעדעיַא וצ טוג ןַײז ךַײא טעװ
 ,תוכז ַא זדנוא רַאפ ןגָארט םיכָאלמ

 ,זומ ןענרעל סָאװ ,דיי רעדעיא
 ,טלעוװק ןוא טציז טָאג

 ,ירַאּפרעד ןוא
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 ,ןַײא ךיא שטניוװ טנװָאנ טוג םענייש ַא ;יּבר
 ,ךַײר ןוא קיטסול דימּת ןַײז טלָאז ריא
 ,ןלייצרעד ןעמוקעג ךַײא ןיּב ךיא
 ,ןלעװק ןוטעג ךימ טָאה יורפ עטיייוצ ענייא יװ
 ,םושרג וניּבר רעטנַאקַאּב רעד ךיא ןיּב סָאד
 ,ןשרעה לָאּפָאניטנַאטסנָאק ץנַאג ןיא ןוטעג ּבָאה'כ סָאװ

 .ןעמוקעג ןזייל סרעצַײרג ,ָאד ךיוא ןיּב ךיא ,סטַאש ,סטַאש :םחנמ
 !םינוק ,סטפיוק ,סטפיוק (טגניז)

 !רעהַא סטמוק ,םינוק
 ,םענױזַא קרַאמ ַא ּבָאה ךיא
 :רעוש ןגירק וצ זיא סָאװ
 ,ךעלכעליּפש ,ךעלעקעלג
 ,ךעלעקעטש ,ןשטַײב
 .ךעלעקעזנסיפ
 ,טסולג ךַײא סָאװ ,סעלַא
 !טסיזמוא בלַאה זיא רימ ַײּב
 ,םיניבמ טנעז ריא ּביוא ,סטפיוק
 ,םינימ עלַא ןופ ןעקנירט ןוא ןסע
 ,טסולג ךַײא סָאװ ,סטפיוק
 ןטסיזמוא ּבלַאה זיא רימ ַײּב

 !ןפױקרַאפ וצ ריא טָאה סָאװ ,םחנמ ,רָאנ רימ סטגָאז :ע לע גניי
 ,סעלַא ּבָאה'כ :םחנמ
 ,שינַײר ַא ּבָאה'כ :עלעגנײ

 ןשינַײר ןרַאפ וטסליװ עשז סָאװ :םחנמ
 ,לקינישטרוּבעדנַאמ סייה ַא ןוא ןטוהרעגניפ ,ןעלדָאנ ,טנװַײל ליוו'כ :ע לע גנ יי
 ,לקינישטרוּבעדנַאמ סייה ַא ןוא ןטוהרעגניפ ,ןעלדָאנ ,טנװַײל ריד ַאנ :םחנמ

 (ּפָא עלעגניייס)

 םעד טרָאד ףערט ךיא ןעוו טציא .סרעצַײרג ןעמענ ןעק ךיא יװ ,ריא טעז טציא :ם חנמ
 ןופ רעסערפ ַא טרטּפעגסױרַא טלָאװ'כ ,ּפָאק םעד טיײרדרַאפ םיא ךיא טלָאװ ,ןיּבר
 טסייו ריא ;סעּפע ךיז טוט סָאװ !יּבר ,ךַײא ןגרָאמ טוג ַא (ןיּבר םוצ) .ּפָאק ןַײמ
 .ןַײז ןינק לּבקמ ליוװ ךיא ?סָאװ

 ?ןַײז ןינק לּבקמ טסייה סָאװ ;יּבר
 ריא זַא ,ןגָאז טרעהעג ךיא ּבָאה ,לכלוש ןיא ןעװעג ןיּב ךיא !יּבר ,סיוא סטרעה :םחנמ

 ןוא סנױזַא ,עלעקשטַאשט ַא עלעדיימ ַא ךַײא רַאפ ךיא ּבָאה ;עטלַא ןַא ּבַײװ ַא טָאה
 ,סכעלעזַא

 5ַאב ריא טימ ךימ לעוװ'כ ,רעקשטיטלַא ןַײמ וצ ןייג םיהַא לעװ ךיא ,סיוא סטרעה ;יּבר
 ?טסײטשַאּב וד ,הרובד ,ונ ,ןיינ יצ ,ָאי ןגָאז ךַײא ךיא לעװ ןגרָאמ ןוא ןטָאר

 ,ךיא ךיא ײטשַאּב ,טסײטשַאּב וד זַא :הרוּבד
 .ןענַאטשַאּב זיא עלהרובד ןַײמ ;י ב ר
 ּוהּפוח ַא ןלעטש רימ ןלעװ עשז ןעװ ,ונ :םחנמ
 ,טָאה יז םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןקוקנָא םדוק יז ךימ טזָאל ,סיוא סטרַאװ :;י ּב ר
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 רַאפ ןריפרָאפ ךיד ָאד יײג ךיא ,סױא רעה !עקלימ !עקלימ :(רעטכָאט רעד וצ) ם חנמ
 --ןפיורש ףיוא ליומ ַא ךָאד טסָאה וד ןוא ,דרָאּב רעגנַאל ַא טימ דיי ַא רַאפ ,יּבר ַא
 סטקוק .(ןיּבר םוצ) ,ןּפיל יד ןכַאמוצ ןוא גנוצ רעד ןיא סיּב ַא ןּבעג ריד טסלָאז
 ןךַײא טלעפעג ,ונ ,לרעטכעט ןַײמ זיא סָאד ;טעז ריא ,יּבר ,ןָא

 רערעטלע ןַא ןיּב ךיא ?ןלעפעג וצ טשינ רעדָא ןלעפעג וצ ָאי רימ טָאה סָאװ ;י ּב ר
 .עליֹוװ ַא ןוא עליטש ַא זיא יז זַא ,זיא ךַאז:טּפױה יד ;שטנעמ

 !ןלעטשפיוא הּפוח ַא רימ ןלעװ עשז ןעװ :םחנמ
 .ַײא ריא ןוא ןָאטנָא םישוּבלמ עקידתּבש ענַײמ ,ןייג םײהַא לעװ ךיא !ןיוש וליפַא :יּב ר

 .ןלעטשּפָא הּפוח ַא ןלעװ רימ ןוא ערע
 עז יסורימיט סיעז .ילַאקַאה סעײװ ןסוכַאה סע ליִָאקַאה לא רידוא יעל :(טגניז) םחנמ

 ליָאקַאהַאש םידוּביק ךעליעמ לקיעק וטַא ךירוּב .םיליָאגינרַאטַאה עז ,יסימיל ךיריע
 ירה :סטגָאז ,עקשטינּבירד יאדװַא ךָאד טנעק ,יּבר ,ריא -- ,םידיָאּביקיל ךירוּב
 וצ ךַײא טָאה יז סָאװ -- יל סָאשיעדיקיּב ,דמש רעד וצ ןריפ ךַײא לָאז'מ -- ּתַא
 לָאז'ס -- לארשיו השמ דִיּב .יה ןַײז ךַײא לָאז ,ירטס ןיא רעדָא יעמָאלָאק ןיא ןגָאז
 !ןדנ ריא ּביג ךיא סָאװ ןרעה יאדװַא ךָאד טליװ ריא ,לארשי לֹּכ רַאפ ןַײז ךַײא
 עטנעי הלּכ ַא .קַאצקיצ ןּב ןתחה ,םיאנּתה רּביד הָלֶאֹמ עיָאטריװק תישארמ דיגמה
 ַא ,ןיהַא ּפָאק ַא ,ןגױּברַאפ ּפָאק ןטימ ןגיוּב הנוי ּברּב םחנמ תֹּב לװַײפ לדורטש
 ןוא ,רעמ רע ליוװ ,טסע רע לָאמַא סָאװ ןוא ,רעּב ַא יװ ןסקַאװַאּב טסיּב ,רעהַא ּפָאק
 ַא ףױא סעניעצ טנופ 23 ,םיריָאּבלַאּביר טנופ 25 ײז ךיא ּביג ןדנ ,רעטַײװ ןעייל
 .תורבקה:תיּב ןפיוא טרָא ןַא ,רעסַאװ ןפיוא ץַאלּפ ַא ,תּבש דובּכל ףינ ַא ,ךָאװ עצנַאג
 .קע סיּבוק רעד טסער א ןוא קוינעמעס ירטעּפ ַײלָאקינ :ןגַײצ ייווצ

// 

 .רעּבעגטַאר ןוא ןַאמָאר רעטסינימ ,רעזַײק :ןציז סע ,ּבוטש ןיא רעזַײק םַײּב

 :עג טכַײליפ ךיוא ײז ןּבַאה .רעּבעגטַאר ןוא ןַאמָאר רעטסינימ רעטרעעג ךָאה :רעזַײק
 טָאה רע ,ךייר רַאװ רע .ןָאמָאלַאס גינעק ןַײא רַאװ סע יװ ןזעלעג דנוא טרעה
 טּביג דנַאל ןיא זנוא ייּב ּבָא טכינ יז ןסַײװ ,ןגיטש קיצּביז ןָאפ לוטש ןַײא טּבַאהעג
 ?ןכַאמ עלוטש ענַײא ָאז רימ ןַאק רע סָאװ ,שטנעמ ןַײא ָאז

 רע ,רעניּבַאר רעסָארג ןַײא טּביג דנַאל ןיא זנוא ייּב !טעטסעיַאמ ענַײז ,ָאי :ןַאמָאר
 ךיא ךיז ןענַאק יז רעּבַא ןכַאמ עלוטש ענַײא ָאז דריװ רע ,ןַאמסעטָאג ןַײא טזיא
 =עּב רע ָאװ רע סַײװ טכַײליפ ,דוי ןַײא ךוַא זיא רע ,רעּבעגטַאר רעַײא טימ ןטַאר
 ,ךיז טעדגיפ

 ?רעניּבַאר ןעד ךיוא וטסנָאק ,רעּבעגטַאר ,רָאנ רימ גָאז :רעוַײק
 יאר רעזנוא ַאי טזיא רע .טוג ץנַאג םיא ןָאק ךיא !טעטסעיַאמ רענַײז ,ָאי :רעּבעגטַאר

 ,ןכַאמ טמיטשַאּב עלוטש יד ןעניא דריװ רע ,רעניּב
 טסנַאק ,גנירלגיז ענַײמ טימ עטרַאק ענַײא ריד לגיז ךיא !רעּבעגטַאר ָאזלַא :רעזַײק

 .ןעגנערּב ערע טימ םיא
 טסּבלעז לָאז רעּבעגטַאר רעד סַאד ,טכינ טסַאּפ סע !טעטסעיַאמ ענַײז ,ןַײנ :ןַאמ ָאר

 .ןייגטימ ךוַא עדרעװ ךיא .רעניּבַארסָארג ןַײא ָאז םוא ןייג
 ,ןריצַאּפשטימ ךוַא טסנַאק :רעזַײ ק

 (רעניּבַאר םוצ קעװַא ךיוא ייז ןעייג טצעי)
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 ןסַאל ןפור יז טַאה רעזַײק רעד ,טנװַא ןטוג :רעטסינימ

 !רע לי סָאװ ,רָאנ רימ גָאז ;(רעּבעגטַאר םוצ) יּב ר

 .ןעמוק ףֹּכיִּת טלָאז ריא ,ןפור טקישעג ךַײא טָאה רעוַײק רעד :רעּבעגטַאר

 ,ןפור ךימ טקיש רע זַא רעּבָא ?ןּבָאה ןפרַאד ךימ רע ןעק סָאװ ;(ןײלַא ךיז וצ) יּבר

 .ןעמוק רעטעּפש לעװ ךיא ,םיא גָאז (רעּבעגטַאר םוצ) ,ןייג ךיא לעװ
 (רעזַײק םוצ ןעייג ייז)

 !טנװַא ןטוג ;י ּב ר -

 ןיז טניז רעװ :רעזַײק

 .ןָאשרעג ןָאּבַאר :ןעמַאנ ןַײמ טימ רָאפ ןעניא ךימ לעטש ;יּבר

 =9ג דנוא טרעהעג טכַײליפ ךוַא יז ןּבַאה ,רעניּבַאר רעד טניז יז ןעוװו ,טזיא טוג :רעזַײק
 לוטש ןַײא טּבַאהעג טאה רע ,ךַײר רַאװ רע ,ןָאמָאלַאס גינעק ןַײא רַאװ סע :ןזעל
 !ןכַאמ עלוטש ענַײא ָאז טכַײליפ רימ יז ןענָאק .ןגיטש קיצּביז ןָאפ

 רימ ןזומ יז רעּבַא ,ןכַאמ עלוטש ענייא ָאז ןעניא ןָאק ךיא !טעטסעיַאמ ענַײז ,ָאי ;י 3 ר

 ןעניא ךיא עדרעװ ָאז -- עגַאװ ענָא רעמַאקצַאש רעד ןופ לסילש םעד ןּבעגרעּביא
 ,ןכַאמ עלוטש ענַײא ָאז

 רעװַארּב ןַײא טויא רע .רעמַאקצַאש רעד ןופ לסילש םעד םיא ּביג ,ןַאמָאר :רעזַײק

 ןַײז דריו רע ןוג ןעגנַאלרעפ סקינרַאג רימ ַײּב דריו רע ,/ּבוַאלג ךיא ;שטנעמ
 ,(ּפָא יּבר) ריד ןופ רעסערג

 =עגרעדינ דוי רעקיצומש ןַײא ָאז ךימ טַאה טצעי ,ונ :(ןיילַא ךיז וצ) רע טסינימ

 .ןסַאלרעד טכינ סַאד עדרעװ ךיא ,ןַײנ .רימ ןָאפ רעסערג ןַײז דריװ רע .ןגַאלש

 ןּבעג טפַאשטַאר ענַײא ןָאש רימ עדרעװ ךיא

 (יורפ רעטייווצ סיּבר םעד טימ ךיז טפערט רעטסינימ רעד)

 !טנװַאנ טוג (קידנרעה טשינ ךיז טכַאמ יז) .טנװַאנ טוג :(יורפ רעד וצ) רעטסינימ

 ?ןוסרעג רעניּבַאר ןופ יורפ עגנוי יד טכַײליפ יז דניז ,יז ןקידלושטנע

 ?עטניא ןַײא ריפ סַאװ ןגעוו ,רעניּבַאר ןָאפ יורפ עגנוי יד ךיא ןיּב סַאד ,ַאי :ַאטילעמ

 ןיז ןגַארפ סער

 ןכערּפשטנַא עּביל ןעניא עטלָאװ ךיא ,ַאי :רעט סינימ

 ;ןכערּפשטנַא עּביל רימ יז ןלָאװ סערעטניא ןַײא ריפ סָאװ ןגעװ ,ָאי :ַאטילעמ

 .ןדריװ ןכַאמ סַאד רונ רימ יז ןעװ ,ןגַאז ןָאש סַאד ןעניא עדריװ ךיא ,ַאי :רעטסינימ

 ,ךיז רימ ןפערט ןגרָאמ ףיױא .ןייג טעטסעיַאמ ענַײז וצ זומ ךיא ,טעּפש זיא טצעי

 !טכַאנ עטוג .עקידרעטייוו סַאד ריוו ןקידעלרע

 !טכַאנ עטוג :ַאטילעמ

 דנוא ,טַײצ עגנַאל ענַײא ָאז ןָאש טזיא סע ,טעטסעיַאמ ענַײז :(רעזַײק םוצ) רעט סינימ

 .עלוטש רעד ןָאּפ סעַײנ ןייק טרעה ןַאמ

 ךיז טרעה סַאװ ,םיא גַארּפ ,רעניּבַאר םוצ דניוװשעג ףיול !(רעפיול) רעּבע טַאר :רעזַײק
 .עלוטש רעד טימ

 ,ןגערפ טקישעג טָאה רעזײק רעד ,יּבר ,ךַײא טנװָאנ ןטוג :(ןיּבר םוצ) רעּבעגטַאר

 .לוטש רעד טימ ךיז טרעה סע סָאװ

 ןומ ןעמ זַא ,רעויק םעד גָאז רָאנ ,קיטרַאפ זיא לוטש יד ,טסעז !דניק ןַײמ ,קוק :יּבר

 .ןענרעל סָאד

 זומ ןַאמ רעּבַא ,קיטרעפ זיא לוטש יד !טעטסעיַאמ ענַײז :(רעזיק םוצ) רעּבע גטַאר
 .ןענרעל סָאד
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 ,סוַא טעז עלוטש יד יװ ןעוַאשנַא ריוו ןעייג ןונ !ןַאמָאר :רעזַײק

 !טנװַא ןטוג (ןיּבר םוצ)
 ןעמ טייג עטַײז רעזיד ןָאפ .עלוטש ענַײז ןעעז יז יװ .טעטסעיַאמ ענַײז ,טנװַא ןטוג ;יּב ר

 ףיױא סופ ןקניל םעד טלעטש ןַאמ ןעװ ןוא ,רעטנורעה עטַײז רעזיד ןָאפ ,ףױרַא
 ,ןסַאּפפיױא זומ ןַאמ ,קילגנו: ןַײא ןעשעג ןַאק ,עטַײז רעטכער רעד

 ַײּב ןענָאלעּב ןָאש ךיד עדרעװ דנוא ןעמענ ןסַאל ןָאש לוטש יד עדרעװ ךיא :ועזַײק

 ,סוַאה וצ רימ
 ,ןעמָאקרעה לָאז רע ,םיא גַאז ,רעניּבַאר םוצ דניװשעג ףוַאל ;(רעּבעגטַאר םוצ) רעזַײק

 .ןענָאלעּב םיא עטלָאװ ךיא

 ןפור טקישעג ךייא טָאה רעזַײק רעד !יּבר ,ךַײא טנװָאנ ןטוג :(ןיּבר םוצ) רעּבעגטַאר
 ,ןענָאלעּב ךַײא ליוו רע

 ןטנװַא ןטוג :(רעזייק םוצ) יּב ר

 גנירלגיז ןַײמ ןעניא ּבעג ךיא ,ןענָאלעּב טצעי ךַײא טלָאװ ךיא ,רעניּבַאר ,ַאי :רעזַײק
 .לּפָאניטנַאטסנַאק ץנַאג רעּביא ןשרעה ןענַאק יז דנוא

 !טכַאנ עטוג !ןייש עקנַאד :יּבר
 =וק ,רעּבליז ,דלָאג ליפ טלעפ ןטכיזסיוא ענַײמ טױל !טעטסעיַאמ ענַײז ,אי :רעטסינימ

 ,ןכַא=לַאטעמ ערעטַײװ ָאז דנוא רעּפ
 לָאז ,טכַאמעג עלוטש ענַײא טַאה רע ןעוו ?רעטסינימ ,ןכַאמ וצ טזיא סַאװ ונ :רעזַײק

 ,רעפיול (רעפיול םוצ) .ןּבעגרעּביא גנונכער טימ סעלַא דנוא ןכַאמ עגַאװ ענַײא רע
 .ןעמָאלרעה לענש לָאז רע ,םיא ןַאז !רעניּבַאר םוצ דניוװשעג ףיול

 ,ןכור טקישעג ןַײא טָאה רעזַײק רעד !יּבר ,ךַײא טנװָאנ טוג :(ןיּבר םוצ) רעּב ע גטַאר
 .ןעמוק ןיוש טלָאז ריא

 !ןעשעג סעַײנ סעּפע זיא סָאװ :יּב ר
 !ןוש סטמוק .'שינ סיײוװ ךיא :רעּבעגטַאר
 !ןעשעג סעַײנ זיא סָאװ ,טעטסעיַאמ ענַײז ,טנװַא ןטוג (רעזייק םוצ) ,טרָאּפָאז םוק ךיא :יּבר

 רעּפוק ,רעּבליז ,דלָאג ליפ טלעפ ,רימ טגַאז רעטסינימ רעטרעעג ןַײמ טױל ,ַאי :רעזַײק
 ,ןכַאז:לַאטעמ ערעטַײװ ָאז דנוא

 ?ןעמָאנרעּביא גנונכער טימ ךיא ּבַאה ;יּב ר

 טימ סעלַא דנוא ןכַאמ עגַאװ ענַײא וטסלָאז ,טכַאמעג עלוטש ענַײא טסַאה וד :רעוַײק
 .ןּבעגרעּביא גנונכער

 ?ןעמָאנרעּביא עגַאװ טימ ךיא ּבַאה ;יּב ר
 ?טגַאז רע סַאװ ,וטסרעה !ןַאמָאר ,ונ :רעזַײק
 ,ןכַאמ ןָאש סַאד עדרעװ ךיא ,ַאי :רעטסינימ
 ?ןכַאמ סַאד וטסריװ ָאזיװ :רעזַײק
 ןכַאמ רעסַאװ םַא סַאד עדרעװ ךיא :רעטסינימ
 ,ןייג ןָאש טסנַאק :(ןיּבר םוצ) רעזַײק
 !טכַאנ עטוג :יּב ר

 ןַאק ןַאמ ָאזַא יװ ,טנרעלרע עסקַארּפ ענַײא ָאז וטסַאה ָאװ !ןַאמָאר ,רונ רימ גַאז :רעזַײק
 ןןגעװ עלוטש יד

 סעלַא סַאד ךיא ּבַאה ,טלעװ רעד ףיוא ערַאי ליפ ָאז רַאװ ךיא ,ַאי ונ :רעטסינימ
 ,טנרעלרע

 !טנװַאנ טוג :(ַאטילעמ וצ) ןַאמָא ר
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 ןכַאמ ריד ךיא עכוַארּב סַאװ .טנװַאנ טוג :ַאטילעמ
 ןעװ ןוא ,ןּבעגעג גנירלגיז םעד ןַאמ ןענַײד טעטסעיַאמ ענַײז סַאד ,טסײװ וד ;ןַאטָאר

 ...ןעגנערּב םיִא רימ דנוא טסריװ ןלָאטשקעװ םיא וד
 ?ןָאּפַאד ןַײז דריװ סַאװ דנוא :ַאטילעמ
 רימ ַײּב טסעװ ,ןטַארַײה ךיד עדרעװ ךיא ,ןּביל ךיד ךיא עדרעװ ןַאד ,ַאי ונ ַאמָאר

 ,ןדרעװ ןיגינעק ענַײא
 טסיּב וד דנוא ןידיי ענַײא ךָאד ןיּב ךיא ןעװ ;?ןַײז ןעד סַאד ןַאק יװ ,ַאי ונ :ַאטילעמ

 ,טסירק ןַײא
 ענַײא טסריװ וד דנוא ןסַאל ןפױט ךיד עדרעװ ךיא .סטכינ טכַאמ סע רעּבַא ןַאמָא ר

 .ןדרעװ ןיטסירק
 ךימ טסלָאז וד סַאד ,ףוַא סַאּפ רעּבַא ,ןכַאמ סַאד ךיא עדרעװ ןגרָאמ ףױא :ַאטילעמ

 ןטַארעפ ןָאש טזיא ןַאמ ןַײמ ןעד ,ןטַארעפ טכינ

 ןַאמ ןַײד רעּבַא ,ןטַארעּפ טכינ ךיא עדועװ ךיד .מכינ ךיד טכריפ !ןַײנ ,ןַײנ :ןַאמ ָא ר
 טצעי ,טנוה ןַײא יו ,ןריּפערק טרָאד דריװ רע דנוא ןצעז עמרוט ןיא ךיא עדרעוו
 ,רעדיװ ךיז ריוו ןפערט ןגרָאמ ףיוא !טכַאנ עטוג ,ןײג זומ ךיא ,טעּפש זיא

 !טכַאנ עטוג :ַאטילעמ

 :כָאט ענַײמ טזיא ,ןסיװ יז יװ !רעּבעגטַאר ןוא ןַאמָאר רעטסינימ רעטרעעג ךָאה :רעזַײק
 .קנַארק רעווש רעט

 ןטגַאזעג רָאטקָאד טצורַאּבַײל ןַײמ ןעניא טַאה סַאװ :ןַאמ ָאר
 טפלעה ןיצידעמ ןייק ,ןכַאז:קײטּפַא ןַײק סַאד ,רימ טגַאז רָאטקָאד:טצרַאּבַײל ןַײמ :רעזַײק

 ?ןוט וצ זיא סַאװ ,ךימ עטַאר .רעמ טכינ ריא
 :ַאּב ןגנערטש ןענַײא ןלָאז יז ,ןטַאר ןָאש יז עדרעװ ךיא !טעטסעיַאמ ענַײז ,ַאי :ןַאמ ָאר

 טכינ עגַאט ַײרד ןיא רעטכָאט רעַײא סלַאפנלַא :ןדוי יד ריפ ךוַא ןּבעגסױרַא לעפ
 .עדנוה יד יװ ָאז ,ןטכירניה ןדוי עלַא יז ןלָאז ,עדרעװ טעטערעג

 ײז גַאז דנוא -- ,דוי ןַײא ךוַא טסיּב וד !ןרוי ןעד וצ דניוושעג ףיול ,רעפיול :רעזַײק
 עלַא ךיא עדרעװ ,עדרעװ טעטערעג טכינ עגַאט ַײרד ןיא רעטכָאט ענַײמ סלַאפ ןיא
 .ךוַא ךיד דנוא ,עדנוה יד יװ ןטכירניה ןדוי

 זַא ,הריזג ַא טזָאלעגסױרַא טָאה רעזַײק רעד !טױנ ַא זדנוא ףיוא זיא'ס ןדיי ,יִא :רעפיול
 ןעגנעהפיוא ץטעוו ,גָאט ַײרד זיּב ןרעװ טעטערעג טשינ רעטכָאט ןַײז טעװ רעמָאט
 .ןדיי עלַא

 ;ךיוא ןעמחנמ ןוא :(קידנענייװ) ם חנמ
 ,ןיּבר םוצ ןייג לָאז יז ,ןיציּבר רעד וצ ןפיול רימָאל ,ןײג רימָאל !ןדיי ,סטמוק :רעפיול

 טעװ רשפא ןוא ,ןטעּב רימ לָאז זדנוא ןוא ,ןטעּב לָאז רע זַא ,ןטעּב םיא לָאז יז
 .ןרעװ טעטערעג יז

 ןץטעװ)} ןטיא רעמָאט זַא ,םיריזח עלַא טוָאלעגסױרַא טָאה רעזַײק רעד !ןיציּבר :םחנמ
 ןוא -- ןדי עלַא ןעגנעהפיוא ן'טעװ ,גָאט ַײרד זיּב רעטכָאט ןַײז ןטער טשינ
 ,ךיוא ןעמחנמ

 ,ןטעּב רימ 'יא זדנוא ,ןיּבר םוצ ןייג ןרימ ןלעוװ} רימ 'יא סטמוק !ןדיי ,סטַאש :ןיציּב ר
 .ןפלעה טעװ טָאג ןוא ,ןטעּב טעװ רע ןוא
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 העש רעטוג ַא ןיא יג ;(טגניז) יּב ר

 .ָאד 'שינ רעמ ןיוש ייטש ןוא
 ,ןכַײלג ַא ןיז ַא ןקישנַײרַא ריד לָאז טָאג ןוא

 ןיסעצנירּפ רעד ןופ ךעלעגייא ענייש יד

 ,ןכַאמוצפיוא ךיג ױזַא

 ,העושי ַא ןעװעג טלָאװ סע ,יוא

 ,האופר יד ןפערט טסלָאז וד

 .,ַײּברַאפ ןרעװ 'שינ לָאז ַײרָאטקָאד ןַײד

 ,לוק ַא ןרעה לָאז ןעמ

 ,לָאװ ץנַאג זיא ןיסעצנירּפ יד זַא

 .ןַאלּפ רעטסעּב רעד ןעװעג טלָאװ סע

 ,הריבד ערעַײט ענַײד ןוא יורפ ענַײד עקַאט ריד טשטניוװ סָאד :רָאכ

 .הרוּת עקילײה יד ףליה וצ ריד םענ ןוא ָאד 'שינ דניצַא רימ ןןיוש ייטש

 ,ליצ םוצ ןעמוק טנעקעג טשינ ןּבָאה יז ,םירױטקָאד ענעי :(טגניז) ןיציּבר
 .ןכַײלג ןייק 'שינ ןיצידעמ ַא טעדנעװעגנָא ןּבָאה ייז לַײװ

 ,טלעג טימ דובּכ טכוזעג ןּבָאה ייז

 ,טלעװ רעד ףיוא גונעג וטסָאה סָאד

 ,הלּבק יד רָאנ זיא טּפעצער ןַײד רעּבָא ,יִא

 ,הלוח ןטסערג םעד ןלייה טסנעק וד

 ,הרובד ערעַײט ןַײד ,יורפ ןַײד עקַאט ריד טשטניוװ סָאד ;רָא כ
 ,הרוּת עקילייה יד ףליה וצ ריד םענ ןוא ָאד טשינ דניצַא רעמ ןיוש ייטש

 לעװ ךיא ,ןטעּב טע' ןיציּבר יד ,ןטעּב ט'ריא !ןיג רימ'יא סטמוק ,ןדיי ,סטַאש ;י בר

 ,ןפלעה טעװ טָאג ןוא ,ןטעּב

 !טנװַאנ טוג :(ןַאטילעמ וצ) ן ַאמ ָא ר

 !טנװַאנ טוג :ַאטילעמ

 ןטכַאמעג סַאד ןָאש רימ טסַאה ,ונ ;ןַאמָאר

 ,טנַאה יד רימ טרעטיצ סע יװ ,וַאש .טכַאמעג סַאד ןָאש ריד עּבַאה ךיא ,ַאי :ַאטילעמ

 סַאּפ דנוא גניר ןעד וטסַאה רעּבַא .ןּבעגוצקעװ גניר ןעד ךימ עטכריפ ךיא ןעד

 ,ןטַארעפ ןָאש טזיא ןַאמ ןַײמ ןעד ,ןטַארעפ טכינ ךיכ טסלָאז וד סַאד ,ףוַא

 !טכַאנ עטוג ;(גניר םעד טּפַאכ) ןַאמָאר

 ןלענש ָאז וטסלַײא סַאװ :ַאטילעמ

 .ןייג טעטסעיַאמ רענַײמ וצ זומ ךיא ,טַײצ ענייק עּבַאה ךיא ,ַאי :ןַאמָאר

 זדנוא ּבָא'כ ,ןטָארַאּפ ןַאמ ןַײמ ןוא ךימ ּבָאה ךיא זַא ,רימ ךיז טכַאד ,טָאג ךַא :ַאטילעמ

 ,(קעװַא ןעייג) ןטָארַאפ עדייּב

 !סעַײנ טזיא סַאװ !טעטסעיַאמ ענַײז ,טנװַאנ טוג ;יּב ר

 ,קנַארק רעװש רעטכָאט ענַײמ זיא ,טרעהעג טסַאה וד יװ !רעניּבַאר ,אי ַאנ :רעזַײק

 עדרעװ ָאז ,עדרעװ טעטערעג טכינ עגַאט ַײרד ןיא זיּב רעטכָאט ענַײמ סלַאפ דנוא

 .ךוַא ךיד דנוא ןעגנערּבניה ןדוי עלַא ךיא

 ענַײא עדרעװ ךיא רעּבַא ,טכינ ךיא ןיּב טָאג רעה ןַײק !טעטסעיַאמ ענַײז ,ַאי ונ ;יּב ר
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 ?טנע ענַײא םוא ןטיּב עטכעמ ךיא .טעטערעג יז דריװ טכַײליפ ,ןכַאמ טסנידסעטָאג
 ןָאפ רעדליּב עלַא דנוא ןסַאלרעפ לַאז סַאד ןלָאז ןטפַאשרעה עלַא סַאד ,גנוקידלוש
 ,ןכַאמ טסנידסעטָאג ענַײא זומ ךיא .ןדרעװ ןעמָאנעגרעטנורעה טנַאװ רעד

 וצ לַאז סַאד ךיא טעּב ,עטיּב סרעניּבַאר םעד ףוַא ןטפַאשרעה ענַײמ ,ָאזלַא :רעוַײק
 (טּבַײלּב יּבר רעד רָאנ ,סױרַא ןעײג עלַא) !ןסַאלרעפ

 ;(ןיסעצנירּפ רעד וצ .טגניז) י ב ר
 ,ןּבערטש םענַײמ ןיא ָאד רימ ףלעה ,טלעוו רעד ןופ טָאג רעסיורג
 .ןוחטּב ריד וצ ּבָאה ךיא ,ןעמונעגרעטנוא סָאד רימ ּבָאה ךיא
 .ןוחצנ ריד וצ ּבָאה ךיא לַײװ ,ןעמיטשוצ ךיוא ןליװ ןַײמ וט

 ,טלעג ןייק טשינ ןיימ ךיא ,דובּכ ןייק טשינ ןיימ ךיא
 ,ןּבעל סָאד ןיסעצנירּפ רעד קנעש רָאנ
 ,ןוחצנ ריד ףיוא ליּפש ךיא ,ןעמונעגרעטנוא סָאד ךימיָאה'כ
 .ןוחטּב ריד וצ ּבָאה ךיא לַײװ ,ןעמיטשוצ ךיוא ןליװ ןַײמ וט

 ,ּבילוצ סָאד רימ וט רָאנ ,טלעװ רעד ףיוא טשינ ךימ םעשרַאפ

 ,ּבורג םעד ןגיילרַאפ טשינ לָאז ךיא עז .ןעמונעגרעטנוא סָאד ךימיָאהיכ

 .ןוחטּב ריד וצ ּבָאה ךיא לַײװ ,ןעמיטשוצ ךיוא ןליװ ןַײמ וט

 רעדָא שנעמ ןַײא סַאד טזיא ?ריה ןעד טויא רעװ ,טָאג ןַײמ טָאג ךַא ןיסעצנירּפ

 :ו ןלעגנע ןַײא

 ,דניק ןַײמ !ןָאש טעדער רעטכָאט ןַײמ ;טרָאד ךיא רעה סַאװ ,טָאג ןַײמ טָאג ךַא :רעוַײק

 ןרעסעּב ןָאש ריד טזיא !ריד זיא סַאװ

 ןלעגנע ןַײא רעדָא שנעמ ןַײא ?ַאד רַאװ רעװ ,רעטַאפ :ןיסעצנירּפ

 טַאה רע סַאװ רעניּבַאר רעד רַאװ סַאד ,לעגנע ןייק רַאװ סע ,דניק ןַײמ ,ןיינ :רעוַײק

 טַאה דנוא טכַאמעג טסנידסעטָאג ענַײא רע טַאה טצעי .טכַאמעג עלוטש ענַײא זנוא

 ךיא .ןענָאלעּב לַאמסרעדנַא ןַײא ןָאש ךיד עדרעװ ךיא ,רעניּבַאר .טעטערעג ךיד

 .ןַאמָאר רעטסינימ ןטרעעג ןַײמ טימ ןטַארעּב ךימ עדרעוו
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 ענַײא רימ רע טַאה טסרעוצ !טזיא סַאד שנעמ ןַײא ריפ סַאװ ,וַאש !ןַאמָאר :רעוַײק
 :ָאג ןַײא רע טַאה טצעי .ןּבעגעגקעװ גנירלגיז ןַײמ םיא ךיא ּבַאה ,טכַאמעג עלוטש
 ריפ סָאװ ,ךימ עטַאר טצעי ,טעטערעג רעטכָאט ןַײמ טַאה דנוא טכַאמעג טסנידסעט
 .ןּבעג טצעי םיא לָאז ךיא גנונָאלעּב ןַײא

 ןעַאש ?ןענָאלעּב ךָאנ יז ןלָאװ ןדוי ןעגיצומש ןענַײא ָאז (טגערעגפיוא) ;סַאװ :ןַאמ ָא ר
 דנוא ןסימשעג דרע רעד וצ גנירלגיז רעַײא טַאה רע !טכַאמעג טַאה רע סַאװ ,יז
 ?ןענָאלעּב ךָאנ םיא יז ןלָאװ .טכַארּבעג דנַאש ענַײא ָאז ןעניא

 !ןעמָאנעג םיא וטסַאה ָאװ ?גנירלגיז ןַײמ סַאד טזיא סַאװ זָאד ךיא עז סַאװ :רעזַײק
 .ןדנופעג טיא ּבַאה ךיא ןוא ןסימשעגקעװ םיא טַאה רע ;ןַאמָאר
 דנוא ןעמָאקרעה לענש לָאז רע ,םיא גַאז ,רעניּבַאר םוצ דניװשעג ףיול !רעפיױל :רעזַײק

 .ןעגנערּבטימ רע לָאז גנירלגיז םעד
 םעד ןוא ןעמוק ןיוש טלָאז .ריא ,טגָאזעג טאה רעזַײק רעד !יּבר ,טנװָא ןטוג ;:רעפיול

 .ןעגנערּבטימ גנירלגיז



 ןליפ ש .םירופ 254

 !ןעשעג סעַײנ סעּפע סָאװ :יּב ר
 !ןױש סטמוק ,טשינ סייװװ ךיא :רעפיול
 .ןעמוק דלַאּב לעװ ךיא זַא ,םיא גָאז ,דניק ןַײמ ,ייג ;י ּב ר
 .ץוריּת םעד ןײלַא סטגָאז ןוא ןײלַא סטמוק ,יּבר ,ןײנ :רעפיול
 !טנװָאנ טוג ,ןײג לעװ ךיא ,אלימ :יּב ר
 ;טגנירּבעגטימ וטסָאה גנירלגיז םעד !רעניּבַאר ,רָאנ רימ גָאז :רעזַײק
 םיא טַאה יז דנוא ןעגנַאגעג טַאטש רעד ןיא זיא יורפ ןַײמ !טעטסעיַאמ ענַײז ,ןַײנ :י 3 ר

 .ןעגנירּב םיא ךיא עדרעװ ,ןעמָאק דריװ יז .טגעלעגרעדינ ץעגרע

 וד סַאװ ,וַאש .ןגַארט וצ רעגניפ םַא גניר ןַײמ טכינ ךיד וטסרינעשז סַאװ :רעוַײק
 טַאה ןַאמָאר רעטסינימ רעטרעעג ןַײמ ,ןסימשעגקעװ םיא טסַאה וד !טכַאמעג טסַאה
 יו ןריּפַארק טרָאד טסריװ דנוא ןצעז עמרוט סניא ךיד עדרעװ ךיא .ןדנופעג םיא
 ךוַא סַאלרעפ רעפיול וד דנוא ,ןצעז םרוט סניא טרָאפָאז ,ןַאמָאר .טנוה ןַײא
 ,סוַאה ןַײמ

 ,ןטעּבקירוצ ךָאנ ךימ טסריװ ,טרַאװ :רעפיול

 (יודיװ טגָאז ןוא םערוט ןיא טציז יּבר רעד)

 .ןויצ רעכיה רעד טייטש ָאד ,ךס ַא רענרעד ןופ טרָא ןדליוו ַא ןיא ;(טגניז) יּבר

 ,ןײלַא סינעדליוו ַא ןיא ָאד ךיא ייטש ָאד
 .ןײטש ַא יװ ױזַא ךיא ןיּב טנלע ,טשינ רימ רַאפ ךיא עז שטנעמ ןייק

 ו ,ָאד טשינ רימ רַאפ ךיא עז שטנעמ ןייק
 ,טַײצ רענעדלָאג ריא ןופ גָאט רעכעלקילג רעד ןיוש זיא טנעָאנ

 ,עלעגַײװצ ןַײד ףיוא רעדיל עכעליירפ ,רעדיל ןעגניז רימ - .;רָאכ

 !עלעשרג ,יִא ,םײהַא ךיג ןריפ ךיד טעװ חילש סטָאג

 ,ןגָאלק וצ ןוא ןענייו וצ ףיא רעה ,ןושרג :(טגנױ) הרובד

 ,טַײצ רענעדלָאג ןַײד ןופ טַײװ טשינ ןיוש זיא קילג ןַײד לַײװ

 ,עלעגַײװצ ןַײד ףיוא רעדיל עכעליירפ רעדיװ ןעגניז רימ :רָאכ
 !עלעשרג ,םײהַא ךיג ןריפ ךיד טעװ חילש סטָאג

 .ןגָאזּפָא יודיװ ךָאנ ךיא לעװ ,גנַאג ןטצעל ןַײמ רָאפעּב :(טגָאז) יּב ר

 ,גנַאזעגירעמָאי ןַײמ ,וינעטָאג ,ןיוש םעגרַאפ (טגניז)

 ,גנַאג ןטצעל ןַײמ ייג ךיא רָאפעּב

 ןידּב תונווע לחומל
 :|!ונל חלס
 :|!ונל לחמ |

 ןונל רֵּפּכ
 ,(לָאמ 3) רפעל ופוסו רפעמ ודוסי םדא

 ,טעּבעג=רעמָאי ןַײמ ,וינעטָאג ,ןיוש םענרַאפ ,רימ זיא ייוו יוא
 ,אטחילע ןַײמ גָאז ךיא רָאפעּב

 ןרימ זיא ייוו יוא ,ןידּב תונווע לחומל
 :|!ונל חלס };

 !ונל רֵּפּכ !ונל לחמ
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 (לָאמ ַײרד) רפעמ ודוסי םדא
 !רימ זיא יײװ יוא ,רפעל ופוסו
 ,ונסמח ,ונעשרהו ,וניװעה ,יפוד ונרּבד ,ונלזג ,ונדגּב ,ונמשא
 .ונעּתּת ,וניעּת ,ונצאנ ,ונבזּכ ,ער ונצַצְי ,רקש ונלפט

 ּפָא יודיו יד ןיוש טָאה ןַאמ ןַײמ ?טרָאד ךיא רעה סָאװ !טָאג ןַײמ ,טָאג ךַא :ה רובד
 ;טרָאד סעּפע וטסּבעל ױזַא יו ;טרָאד סעפע וטסוט סָאװ ,ןושרג ,ןושרג .טגָאזעג

 :ער ןיא ָאד ךָאנ זיא רימ רַאפ !ָאד טסיּב וד סָאװ ,טוג ןסע טסיּב וד ,עלהרובד :;י ּב ר

 טעװ יז ןוא ,ןטעּבעג ריא רַאפ ּבָאה ךיא .עלעווירּב סָאד ןיסעצנירּפ רעד ּביג .גנוט
 .ןעמוקסױרַא טענַאד ןופ ןענעק ךיא לעװ רשפא ןוא ,ןטעּב רימ רַאפ רשפא

 :(טגניז) | יסעצנירפ
 ,רעה דנוא רעוַײק רעסיורג ךַא
 ,רעגַאּב ןַײא ןעניא ןָאפ גנַאלרַאפ ךיא
 ,לַאנימירק ןיא טציז רעטער רעמירָא
 :רעטעּב סלַא ןעמוקעג ןיּב ךיא ןוא
 !סױרַא טרָאד ןופ םיא רימ סטמענ
 .סָאל ןטרָאד ןופ ןרעװ לָאז רע

 ,ךימ רע טַאה ןטַארעפ םורָאװ ,ןכַאמ טשינ ךיא ןַאק סַאד !דניק ןַײמ ,ןַײנ ךַא :רעזַײק
 =עג דנַאש ןַײא וצ ךימ ַאי טַאה דנוא ןסימשעג דרע רעד וצ גניר ןַײמ טַאה רע

 ,טנוה ןַײא יװ ,רע זומ ןריּפַארק .ןַײז טכינ ןַאק סַאד ,דניק ןַײמ ,ןַײנ .טכַארּב
 ָאז .טײקילעפעג יד רימ ךַאמ ,רעײז ךיד טעּב ךיא !רעטַאפ רעּביל ךַא :ןיסעצנירּפ

 !ןַײנ ןַײנ ןןַײנ ,ןציז רעקרעק סניא לָאז שנעמ ןַײא
 !ןַײז טכינ ןַאק סַאד
 ,סױ-ַא טרָאד ןָאפ םיא רימ טמעג
 ,סָאל טרָאד ןופ ןרעוװ לָאז רע

 *ַײװ וד סַאד ,וַאש ,ןכַאמ טכינ ךיא ןַאק סַאד ,דניק ןַײמ ,ןַײנ ;(טגערעגפיוא) רעזַײק

 דנַאש ןַײא וצ ךימ דנוא ןסימשעג דרע רעד וצ גניר ןַײמ טַאה רע !טסמָאק רעט
 ,טנוה ןַײא יװ ,טרָאד רע זומ ןריּפַארק ,טכַארּבעג

 ךיוא טָאה סָאד ןוא ,ןּבעגעגרעּביא לװירּב סָאד ּבָאה ךיא !ןשרג ,ןושרג :עלהרובד
 .ןפלָאהעג טשינ

 ָאד זיא ךעלעזערג יד ןיא ןטנוא ָאד .גנוטער ןייא ָאד זיא רימ רַאפ !עלהרובד ,ונ :יּב ר
 ,םידָאפ ַא ןדניּבנָא טסעװ ,רעטוּפ טימ ןרימשנָא סע טסעװ וד ןוא ,למירעװ ַא
 ,ןּבױא ץנַאג ןַײז ןוש טעװ םידָאפ רעד זַא ןוא ,ףױרַא ךַײלג ןייג ןזָאל סע טסעװ
 נָא וטסעװ ,ןּבױא ןַײז ןוש טעװ טַאגַאּפש רעד זַא .טַאגַאּפש ַא ןדניּבנָא וטסלָאז
 ןוא ;רעטײל:קירטש ַא ןטכעלפסיוא ָאד רימ לעװ ךיא ןיא קירטש ןּבָארג ַא ןדניּב
 ןעגנערּבפױרַא טעװ יז .ןסע ןעגנערּב רימ ,ןעלעקלימ טימ ןעמוק וטסעװ ןגרָאמ
 טעװ יז ןא ןשַאװ ןײגּפָארַא ךימ לעװ ךיא ןוא ,ןסע ןײגּפָארַא לעװ ךיא ןוא ןסע

 ,םײהַא ןייג רימ'ע' זדנוא ןוא ,ןּבַײלּב ןטרָאד

 ןַאמ רעודנוא סָאװ ,ןסיוו טשינ וליפַא טסליװ וד !עלעקלימ ,רָאנ רימ גָאז :הרובר
 ןטרָאד טוט

 !ןײג רימ ילעװ ןגרָאמ ?ןסיװ טשינ ךיא ליװ סָאװ רַאפ :עלעקלימ
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 ?ןייג טשינ וטסליװ טנַײה ןוא ,ונ :הרובד

 ,ןייגוצ ץעגרע ףרַאד ךיא ,טַײצ ןייק טשינ ךיא ּבָאה טנַײה ,ןיינ :עלעקלימ

 !טנװָא ןטוג (טשינ טרעפטנע ןַאמָאר) !טנװָא ןטוג :(ןַאמָאר וצ טײג) עלעקלימ
 ךַײלג ךיד סַאל ךיא !וטסיּב רעװ !?רימ ןָאּפ ןדוי ןעגיצומש יד ןלָאװ סַאװ :ןַאמָאר

 טימ וַארפ ענַײא ךָאד ּבַאה ךיא .ןַאמ רעטַארײהרַאפ ַא ךָאד ןיּב ךיא !ןריטסערַא
 ,רעדניק ַײרד

 ןעד רימ ַײּב וטסַאה טסרעוצ !טכינ ךימ וטסנַאק טצעי :טָאג ןַײמ ,טָאג ךַא :עלעקלימ
 ַײרד טימ יורפ ענַײא וטסַאה טצעי ,ןריֹוושעג עּביל רימ טסַאה ,טּפַאכעגסױא גניר
 !רעדניק

 !לָאה ךיד לָאז לפַײט רעד !לרעקסדנוה עטכולפרעפ וד ;ןַאמָאר

 !ושרג (ןענושרג וצ ןעײג ײז) .ןײג וצ טַײצ ןיש זיא טציא !עקלימ ,ונ :על הרובד
 !ןושרג

 ?הרובד ,סע טסיּב וד !טרָאד זיא רעװ ;יּבר
 .(ּפָארַא טייג ןושרג ;ףױרַא טייג עקלימ) ןעקלימ טימ ךיא ,ָאי :עלהרובד
 זדנוא ןעק ,טינַא לַײװ ,ןפיול ןוא ןײגקעװַא טענַאד ןופ רימ 'זומ ,עלהרובד ,דניצַא :יּב ר

 .ןריסַאּפ סעּפע ךָאנ

 ּבָאה ךיא ;?ןפיול ךיא לָאז ּוװ ,ןַײטש ךיא לָאז ּוװ ,ןַײג ךיא לָאז ּוװ !ַײװ ַײא :םחנמ
 :כָאט יד ןוא ,ןעזעג ךיא ּבָאה ןיּבר ם' ,ןעזעג שינ גָאט ַײרד רעטכָאט ןַײמ ןיוש
 רעטכָאט יד ןוא ןעזעג ךיא ּבָאה ןיּבר ם' !ךלמל יניָאש ינודא ,טשינ ךיא סַײװ רעט
 ,טשינ ךיא סַײװ

 !טכינ םיא יײטשרַאפ ךיא !עדוי רעגיצומש רעד ליװ סַאװ :רעוַײק
 רע טַאה רעניּבַאר םעד סַאד !טגַאז רע סַאװ ,ןָאש סַײװ ךיא !טעטסעיַאמ ענַײז :ןַאמָאר

 ,טכינ רע סַײװ רעטכָאט ענַײז דנוא ןעזעג

 ךַא .טרָאד טכַאמ רעניּבַאר רעד סַאװ ,ןעוַאשנַא ןייג ריו ןדרעװ !ןַאמָאר ,םָאק :רעזַײק
 ענַײא טציז טצעי ,טריטסערַא ןַאמ ןענַײא טרָאד ּבַאה ךיא ,עז !טָאג ןַײמ ,טָאג
 טזיא סע סַאװ ,ןליײצרעד טײהרַאװ עצנַאג יד רימ וטסלָאז טרָאפָאז !ןַאמָאר !וַארפ
 !ריא טימ ןעשעג

 .ייווצ רעד רַאװ ךיא דנוא ןירעטערַאפ עטסרע יד רַאװ יז !טעטסעיַאמ ענַײז ,ַאי :ןַאמָאר
 םיא טלָאז ךיא ןעװ .טזיא ןַאמסעטָאג ןַײא רע סַאד ,ךיא עז טצעי ,רעטערַאפ רעט
 .ןעקנורטעג רעסַאװ סַאד דנוא ןשַאװעג עסיפ יד םיא ךיא טעה ,ןפערט

 רע ,םיא גַאז דנוא ,רעניּבַאר םעד סױרַא ךוז דנוא ,דניװשעג ףױל !רעפױל :רעזַײק
 ,ןעמָאקרעה לענש לָאז

 ,ןטעּבקירוצ ךימ טסעװ וד זַא ,טגָאזעג ריד ּבָאה ךיא ,ַאהַא :רע פיול

 !ךַײא טפור רעזַײק רעד !סטמוק ,יּבר :רעפיול

 ?ןעשעג סעַײג שירפ טזיא סַאװ !טע?סעיַאמ ענַײז ,גָאט ןטוג :יּב ר

 ןַײמ וטסַאה ,ןַאמסעטָאג ןַײא טסיּב ֹוד סַאד ,ךיא עז טצעי ,רעניּבַאר ,ַאי ;רעזַײק
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 =יטנַאטסנָאק ץנַאג רעּביא ,דנַאל ןצנַאג ןַײמ רעּביא ןשרעה טסנַאק דנוא גניר:לגיז
 ,טסליװ וד סַאװ ,ןכַאמ וטסנַאק רעטסינימ םעד טימ דנוא ,לּפָאנ

 !ןלָאצ םיא לָאז טָאג :יּבר

 ,ןּבַײרש ןזָאל ךיא לעװ םרח ַא :(טגניז)
 .ןעמענ טשינ רעּבַײװ ייווצ ןייק ןעק ןעמ זַא
 ,ןּבַײלּברַאפ עקַאט סע לָאז ױזַא ןוא
 .ןעמֶש סע לָאז טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא ןוא

 ,ןּבַײרש ןזָאל סע ךיא לעװ םירפס עקילייה עלַא ןיא
 ,טנעקרע ןרעװ לָאז ןעמָאנ ןַײמ
 ,ןּבַײלּברַאפ עקַאט סע לָאז ױזַא ןוא
 ןעמָש סע לָאז טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא ןוא

 ('ה רעװעלסינַאטס ,ײמָאלָאק) 40,956 "מונ ?ווניא

11 

 יורפ עטרעױמעגנַײא יד

 :ןענָאורעּפ

 רוּכיש ּבוקַאי ,רערעױמ ַײרד ,יורפ ןַײז ,רעמענרעטנוא
 .רעטסַײמרעגריּב . ,סגירענַײגיצ ,רענַײגיצ

 "רערוַאמ ריוו דניז גיטסול יװ, ןופ עידָאלעמ יד טגניז ןעמ

 דנוא טרעהעג טכינ ךָאנ טזיא סַאװ ָאז .ןרעה ענַײמ ,קַיור טּבַײלּב :רעמענרעטנוא
 ןַאמ טַאה עקירּב ענייא .טריסַאּפ טַאה ןעינעמור טנגעג רעד ןיא סַאװ ,ןעשעג טכינ
 עקירּב עטריפ יד ןָאש ןַאמ טַאה טצעי .ןענַאטשעג ערַאי 300 יז טזיא ,טלעטשעגפוַא
 =נוא סלַא ךיא רעּבָא .טריטסיסקע ןטונימ ַײרד טכינ טַאה יז דנוא ,טלעטשעגפוַא

 ןָאש ּבַאה ךיא .ןלעטשוצפוַא עקירּב ענַײא ןגָאצרעטנוא ךימ ךיא עּבַאה רעמענרעט
 ,טריטסיסקע טכינ ךוַא טַאה יז דנוא ,טכַארּברַאפ ןגעמרַאפ סעצנַאג ןַײמ

 ,ץרעמש ןייק וצ טשינ ךַײא טזָאל ,טַאש :רערעיומ רעט1
 .ץרעה רעַײא ךַײא טרעגנירגרַאפ

 ןגָארטרַאפ טשינ ןענעק רימ :(רערעױמ עלַא) רָא כ
 .ןגָאלק סָאד ןוא ןענייוװ סָאד
 . ןגָאיכָאנ ודנוא טוט קילגמוא עסיורג סָאד

 !ןַײז לָאז דלודעג רָאנ

 ,ליפ רעייז סע טּביג ןקילגמוא :רערעיומ רעטג
 ,ליצ רעַײא ריא טָאה טליּפשרַאפ

 ,רעירפ סָאװ ,עּבלעז סָאד טגניז רָא כ

 ,(ּפָא טערט רעמענרעטנוא)
 "נוא רעה רעד סַאװ ,ןעוַאש טכינ ןכוַארּב ריו ,עטַײל;רעױמ ,ריו :רע רעיומ רעט1

 ,ןטלַאהרעטנוא לסיּב ַא ךיז ןדרעװ ריוו ,טזיא טּבירטעּב ָאז רעמענרעט
 ירערוַאמ ריװ דניז גיטסול יו, ן'פ עידָאלעמ יד טגניז רָאכ

(17) 
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 ,טײגרַאפ רונ רעטניװ רעד זַא ,רערעױמ ריװ דניז גיטסול יו .:רערעיומ רעט1
 .טגיילעגפיוא זיא רעדעיא דנוא רעמ ליפ וצ ןָאש טייג טיײּברַא יד

 ,טנַאה רעמ ליפ וצ ןיוש טײג סע ,טײּברַאעג דריװ גיסַײלפ יו :רערעיומ רעט2
 ,דנַאש עניילק ןייא רַאג טזיא עקירּב ןייא ףיוא רערעיומ דנוא

 ,טלעטשעגפיוא ריוװ ןּבַאה עקירּב עטסרע יד :רערעיומ רעט1
 .ןעקנעדעּב םוצ רינ רַאװ יז
 ,ןלַאפעג טכינ יז זיא רעמענרעטנוא ןרעה םעד
 | .ןעקנערטרע ןוטעג ךיז רע טַאה

 ,טלעטשעגפוַא ריװ ןּבַאה עקירּב עטײװצ יד .;:רעועיומ רעט2
 ׂ ,טכַארּפ ןַײא רַאג רַאװ יז
 ,ןּבעגרעּביא עקירּב יד ןלָאװ ריוו
 ,טכַארקעג דלַאּב יז טַאה

 ,טלעטשעגפוַא ןַאמ טַאה עקירּב עטירד יד .:רערעיומ רעטג
 ,קערש ןייא רַאג רַאװ יז
 ,ןּבעגרעּביא עקירּב יד ןלָאװ ריוו
 יקעװ זיא עקירּב יד ,עידַא

 !טײג רעטסַײמרעגריּב רעה רעד ,ןרעה ענײמ ,קיור :רערעיומ רעט1
 (ןַײרַא טמוק רעטסַײמרעגריּב רעד)

 ןןרעה עניימ ,גַאט ןטוג :רעטסַײמרעגריּב
 !רעטסַײמרעגריּב רעה ,גַאט ןטוג :רערעיומ עלַא
  !רעמענרעטנוא רעה רעד טזיא ָאװ :'מרעגריּב
 :רעגריב רעה רעד ,רעמענרעטנוא רעה .ןפור ךַײלג םיא סַאל ךיא :רערעיומ רעט1

 ,(ןַײרַא טמוק רעמענרעטנוא) !יז טפור רעטסַײמ
 !רעטסַײמרעגריּב רעה ,גַאט ןטוג :רעמענרעטנוא
 ןּבַאה יז סַאד ,טרעהעג ּבַאה ךיא !רעמענרעטנוא רעה ,גַאט ןטוג :רעטסַײמרעגריּב

 .טּבַאהעג ןדַאש ןסָארג ןַײא
 ,ןדלוג ןָאילימ ןַײא ןָאפ ןדַאש ןַײא ,ךַא :רעמענרעטנוא
 ;ןכַאמ טצעי יז ןדרעװ סַאװ ,רעמענרעטנוא רעה ;'מ רע גריּב
 זעּבַאה ןכַאמ וצ ךיא סַאװ ,ךימ יז ןטַאר ,רעטסַײמרעגריּב רעה :רעמענרעטנוא
 .ןּבַאה ןכַאמ וצ יז סַאװ ,ןטַאר סטכינ ןעניא ןַאק ,רעטסַײמרעגריּב סלַא ,ךיא :'מ ר ע ג ריִּב

 .ןּבַאה ןכַאמ וצ יז סַאװ ,ןטַאר ןעניא ןלָאז יז ,רעטעּברַא עטּבילעּב ליפ ןּבַאה יז
 .(קעװַא טייג רעטסַײמרעגריּב) !עידַא

 ןטַאר דנוא רימ רעּביא ךיז טמרַאּברע ,רעטיײּברַא !טָאג ךַא :(רערעױמ יד וצ) ?נרעטנוא
 ;ןעקנערטרע רעסַאװ סניא ןעד ךימ ךיא לָאז .עּבַאה ןכַאמ וצ ךיא סַאװ ,ךימ יז
 ןיּב דנוא טגַאלּפעג ךימ ּבַאה ךיא ,ןָא לַאמ יז ןעוַאש ;?ןַײז עדנע ןַײמ דריװ סַאװ
 ,ןּריטיפָארּפ סַאװטע לָאז ךיא !סַאװ ןגעװ ,ןעינעמור ךַאנ ןרַאגנוא ןָאפ ןעמָאקעג
 ּבַאה ךיא סַאװ דניק = דנוא טכַארּברעפ ןגעמרַאפ סעצנַאג ןַײמ ןָאש ּבַאה ךיא
 ,טכַארּבעג ריהַאד דנוא טגַאלּפעג

 ןכַאמ וצ יז סַאװ ,ןטַאר ןעניא עדרעװ ךיא !רעמענרעטנוא רעה :רערעיומ רעט1
 עק רעכעלרעפעג ןַײא זיא ליע ןיא טנגעג ןויד ןיא זדנוא ַײּב ..ןּבַאה
 : .ןּבַאה ןכַאמ וצ יז סַאװ ,ןטַאר ןעניא טעװ רע

 !רע טזיא ָאװ ;!נרעטנוא
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 ןַאדויס ָאנ טידָאכ ,ענַאהיצ יַאמ .ןפור ךַײלג םיא סַאל ךיא :רער עיומ רעט1

 .(ןַײרַא ןעייג רענַײגיצ יד)

 029264/, 02424/ 4188 108 26118 2202 2פ) :(ןעגניז) רענַײגיצ עלַא

 84 0260 {ס80 00 0808 26)! :(ןירענַײגיצ רעד וצ) רענַײגיצ

 8 646 {זמ 18/ת82/ט?8 18 0202 0297241 0224241 0128 ן'סע :ירענַײגיצ

 ?סַאד זיא עכַארּפש ענַײא ריפ סַאװ :(רערעיױמ םוצ) 'נרעטנוא

 ,שיסור ךוַא ןענַאק יז רעּבַא ,שירענַײגיצ טזיא סַאד :רערעיומ רעט1

 ת02טמ616)1 0 עט8עט? :(רענַײגיצ םוצ) 'נרע טנוא

 202ט011680 :רענַײגיצ

 16 סעט1ָ} 82020 ױָצ 4006 6020 ײצסםמןאט. 98 ש85 קתע0520, }8 ץטהמ :'נרעטנוא

 {8)ןםס 2871802ט, 207816 1םסםס 286ו1ָ, 82020 }4 זמב)ט ןסֹפצֹוְצ+ 6 04616116)

 זת150 820 זתָצ ץספֹ!8שַצֹנֶצ; 18) תסזתמה 3020 8 820202 ֹפָע 0 003

 46)02628, 28182 ט8זמ8 5227 :רענַײגיצ

 2ומו:ט, 516ג)ע0 םס 40 עסעסֹוע (:ןירענַײגיצ רעד וצ)

 טכַאמ ןירענַײגיצ יד ,ןטרָאק ןפרַאװ ןוא דרע רעד ףױא ךיז ןצעז רענַײגיצ עלַא)

 ,(ןרעטש יד ףיוא וויטקַאּפש ַא ךרוד טקוק רענַײגיצ רעד ןוא סענימ עשרעּביוצ

 0) 440280 14016 86106, {8) 86 288ןט 82020; :(ןעגניי רענַײגיצ

 116) 40 10001צ3; 8םס) 40 עססס?ָצ , 86}.

 ףיא ךיז טלעטש רענַײגיצ רעד ןוא סענימ עשירעּביוצ רעטַײװ ןכַאמ רענַײגיצ)

 (טנָאז ןוא
 אעס)ס ךת283/ש0, ש16:ת, 288)ט, 40 184, 14156 6 0366 46)540} :רענַײגיצ

 0206? :(ףיוא טגנירּפש) ינרע טנוא

 80 זמסע} שהומצ )6 0448 2148; 820 0תג ת09121822)2 28 פו 8610. תט- :רענלגיצ

 8116 }1 12קהֹזָצ; 44) 2 1666000210ת8 ?8:םט;טט8?ץ. 8162 6 606)288 201:81 10 4

 0466: 2800:2 0 01800)66828) 204ץתס, 2068 2828 תע46)1 ם61:822 2 0214684

 זמטפ916 11 18ק8ֹו} {4) 2 16846062/00 28המט;טש8!ץ,

 (ןפנָארּב ןעקנירט רעטעּברַא יד טימ רעמענרעטנוא ,קעװַא ןעייג רענַײגיצ)

 הע טכינ עקירּב ענַײק דריוו ריה אי ענַײמ :(ףיוא טגנירּפש) ינרע טנוא

 וםורַאװ :וע ר עיומ עלַא
 ףוַא עטסקידניזַײנ יד יז סַאװ ,וַארפ ענַײא סע טּביג זדנוא ןשיװצ לַײװ !נרעטנוא

 רעּבַא .ןרעױמנַײא טנעמַאדנופ םעד ןיא דנוא ןקַאּפ יז ןַאמ ךוַארּב ,טזיא טלעװ רעד

 םוא ןגרָאמ יורפ עכלעוו ;ןכַאמּפָא ָאד ריװ ןדרעװ ,עכלעוו ןסיוו טכינ ןעגעק ריוװ

 קידנעּבעל דנוא ןקַאּפ יז רימ יָאז ,טמָאק גַאטימ םעד טימ טסרעוצ רוא ףלעװצ

 ריװ ןכַאמ דנוא טקַארטנָאק ףױרַאד ריו ןסילש ,ןרעױמנַײא טנעמַאדנופ ןעד ןיא

 .ןקיטרעפרעטנוא דריװ רעטסַײמרעגריּב רעה רעד דנוא ןַײװ ןַײא

 (טקַארטנָאק םעד ןּבוקַאי טיג ןעמ ןוא רעטנוא ךיז ןּבַײרש ןוא ןעקנירט)

 !עדנוטש:גַאטימ ,ןרעה ענַײמ ;'נרע טגוא

 .יומ יד ןוא ןלקניוװ ַא ןיא ךיז טלעטש רע) ןפָאלש ךיז טגייל רעמענרעטנוא רעד)

 (ןסע ןוא לגיצ יד ףיוא ךיז ןצעז רערע

 ןכעלקערש ריפ סַאװ ,לַאמנייא ךיז טקנעדעּב ,עדנַײרפ !טָאג ךַא :רערעיומ רעט1

 ,ריװ ןרַאװ םוד דנוא ריוװ ןרַאװ ןפוָאזעּב ,טכַאמעג ןּבַאה עטַײה ריוו .טקַארטנָאק -
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 ,יורפ רענַײא וצ ךיז טסילשטנע ןעמ וזיּב ,קעװ טײג סע ןטַײצ דנוא ןרַאי ליפיוו
 קירוַארט יװ ,ְךַא .ןרילרַאפ טכַײל ָאז יז רע לָאז טצעי דנוא ,ןטַארַײה יז לָאז רע
 !סַאד טזיא

 !קירוַארט !קירוַארט :רעטעּברַא עלַא
 ,ןריסַאּפ רימ סע ןַאק טכַײליפ ,רעדניק ַײרד ןָאפ רעטַאפ ןַײא ןיּב ךיא :רערעיומ רעט1

 ,ןריסַאּפ םיא סע ןַאק טכַײליּפ ,רעדניק ריפ ןָאפ רעטַאפ ןַײא טזיא דנַײרפ רעזיד
 .ןריסַאּפ םיא סע ןַאק טכַײליפ ,רעדניק ףניפ ןָאפ רעטַאפ ןַײא טזיא רעה רעזיד ןוא
 !סַאד טזיא קירוַארט יװ ךַא

 !קירוַארט !קירוַארט :ר ערעיומ עלַא

 =עגנַײא טצעי רימ זיא סע סַאװ ,עדנַײרפ ענַײמ ,סַאװ יז ןסיו רונ :רערעיומ רעט1
 ןָאפ טסַײװ רע ,טפַאלש רעמענרעטנוא רעה רעד ,ןייטשוצפיוא רונ ,עטיּב ?ןלַאפ
 :נוא וצ ןטכירעּב ןלָאז ריו ,סטכינרַאג ןָאפ ךוַא סיװעג טסַײװ יורפ יד ,סטכינרַאג
 ירפ סרעמענרעטנוא ןרעה םעד דנוא גַאטימ ןייק טּביג עטַײה סַאד ,ןעיורפ ןרעזד
 רעד ןיא ןרעױמנַײא קידנעּבעל דנוא ץקַאּפ יז ריװ ןדרעװ ,ןעמָאק סיוועג דריוו
 טביג עטַײה סַאד ,ןעורפ ןרעודנוא עטכירעּב דנוא לענש ףוַאל ,ּבוקַאי .עקירּב
 ,גַאטימ ןייק
 (ןַײרַא רע טמוק טונימ רָאּפ ַא ןיא .סױרַא טפיול ּבוקַאי)

 ,טעטכירעּב ןָאש :ּבוקַאי

 ,טײג וַארפ יד !עדנַײרפ ענַײמ ,ךיז יז ןקעטשרַאפ ;רע ועיומ רעט1
 (ןַײרַא טמוק יורפ יד ,ךיז ןטלַאהַאּב עלַא)

 ,ןַאמ ןַײמ ,ףיוא רָאנ ייטש ;(טגניז) יורפ
 ףַאמ רעַײרטעג ןוא רעּביִל ןַײמ
 גָאטימ ןַײד טכַארּבעג ריד ּבָאה'כ
 ,ןַײװ שַאלּפ ןַײא דנוא
 ,ןַאמ ןַײמ ,ףיוא רָאנ ייטש
 !דניװשעג דנוא ךיג
 סורג ןַײא טכַארּבעג ריד ּבָאה'כ
 ,דניק קיצנייאנייא ןַײד ןָאפ

 !ריה ןָאפ קעװ לענש !עטסכילקילגמוא יד טסיּב וד !טָאג ןַײמ ,טָאג ךַא ?נרעטנוא
 (ןפָאלשטנַא טרעװ רע)

 ןַאמ ןַײמ ,ּפָא טינ ךיד טערט ךיא ,ןיינ ;יורפ
 ןַאמ רעַײרטעג ןוא רעּביל ןַײמ
 גָאטימ ןַײד ּפָא רָאנ סע
 .ןַײװ ןַײד סיוא קנירט ןוא
 ,ריד ןָאפ ךײלג ָאז קעװַא ךיא יג ןַאד
 ,רימ ןָאפ זָאל ןָאש וטסיּב ןַאד

 (יז ןּפַאכ רערעומ יד .סױרַא טייג יז)
 !טרעױמעגנַײא ןרעװ יז ,יורפ ,טלַאה :רערעיומ
 סרעמענרעטנוא ןרעה םעד ךיא סַאד ,טכינ ךימ ןענעקרע יז טָאג ןַײמ ,טָאג ךַא ;י ו ר פ

 ןיּב יורפ
 ןכילקערש ןַײא ָאז ריװ ןּבַאה עטַײה !ןדנַאמינ ריװ ןענעקרע עטַײה ,ןַײנ :רע רעיומ
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 דךריוו ,טמָאק גַאטימ םעד טימ ןטסרע םוצ יורפ עכלעוו סַאד ,טכַאמעג טקַארטנָאק
 ,טרעױמעגנַײא עקירּב רעד ןיא קידנעּבעל דנוא טקַאּפעג יז

 ןטכינ ךימ ןענעקרע יז !טָאג ןַײמ ,טָאג ךַא :יורפ

 !ןדנַאמינ ריװ ןענעקרע עטַײה ,ןַײנ :רערעיומ
 1ע5) סת1סקסנ, 6681, שטגקמס, שס6ט, 28זגט;ט)16 2)ס6שתס! :רערעיומ רעט1

 (טרעױמעגנַײא טרעװ יז)

 ;דניצַא ָאד רימ טימ ךיז טוט סָאװ !דלַאװעג ַײא :(טגניז) יורפ
 .דניק קיצנייאנייא ןופ עמַאמ ַא ןיּב ךיא !ּפָא ךימ טזָאל
 .ןרעױדַאּב טשינרָאג ךימ טליװ ריא
 ,ןגָאלש רימ ףיוא טוט סייווש:טיונ ַא
 .ןרעױמנַײא ָאד ךימ טליוװ ריא
 .ןרעיורט ןוא ןגָאלק קיּבייא רימ ךָאנ טעװ דניק ןַײמ

 !םיײהַא רימ וצ ךימ טזָאל !דלַאװעג יוא
 ,ןייג וצ קירוצ ךַײא וצ םוק ךיא ,וצ ךַײא רעווש ךיא
 ,ןגָאז סעּפע דניק ןַײמ רָאנ ליװ ךיא
 ,ןגָאלשרעד טוט ףיא ךימ ריא טגעמ טשינַא
 .ןענערּב םיא ךָאנ ךימ טוט ץרַאה ןַײמ
 ,ןעז ריא טעװ ,רעהַא סע טגנערּב ,טשינַא
 .ןענעקרעד טשינ טײקסַאלּב רַאפ ךימ טעוו'ס יצ

 סָאד יורפ רעד טימַאד ,דניק סַאד גנירּב דנוא לענש ףױל ,ּבוקַאי :רערעיומ רעט1

 ,ןכַאמ וצ טייקילעפעג
 ,ַא ,ַא ,ַא ;(דניק סָאד קידנגָארט ,טמוק) ּבוקַאי

 .ַאד ןיוש ןייטשפיוא טשינ

 קיצנייאנײיא ןַײמ ,דניק ןַײמ ןרעהַא רימ וצ ןעמ טגָארט ןעמעװ ,דלַאװעג ױא :יורפ
 ,דניצַא .ןעמַאמ ןַײד טימ ךיז טוט יע סָאװ ,רָאנ עז ,עלָאקּבויל רעַײט ןַײמ ךַא ,דניק
 .קע ןַא רימ ןופ ןיוש טכַאמ ןוא רימ םרַא קיסַײלּפ ןיוש טעּברַא

 ,ןסָאלשעג זיא טקַארטנָאק רעד :(רערעױמ יד) ר ָא כ
 ,ןסָארדרַאפ דנַאמינ
 !טַײּברַא ,קיסַײלּפ רָאנ טַײּברַא
 ,ןּבירשעג זיא טקַארטנָאק רעד
 ,ןּבילּברַאפ סַאוָאז
 !טַײּברַא ,קיסַײלּפ רָאנ טַײּברַא

 ןסודַאכַאמ רעד זיא ּוװ ?ןעװעג ָאד זיא שינעקסַארטרַאפ ערעסָאװ :ּבוקַאי
 .טפָאלש רע :רערעיומ

 :ַאכַאמ !םָאּפָאטס ןיוש טייטש עטסודַאכַאמ ןַײד !טספָאלש וד !סודַאכַאמ וד ױא :ּבוקַאי
 !םָאּפָאטס ןיוש טייטש עטסודַאכַאמ ןַײד !ףיוא ןיוש ייטש !סודַאכַאמ !סוד

 ,טנעז ריא סָאװ ,שטנעמ רעכעלקילגמוא ריא ,ףיוא רָאנ טייטש (:טגניז)
 העש עקיטסול ַא ךָאנ טסינעג ןוא טּפָאלש ןוא ךָאנ טגיל ריא
 ,ָאטשינ טלעוװ רעד ףיוא ןיוש זיא יורפ רעַײא לַײװ !ףיוא רָאנ טייטש

 (ףיוא ךיז טּפַאכ רעמענרעטנוא)
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 יד רַאװ וַארפ ןַײמ !טריסַאּפ קילגמוא סַאד טַאה ךימ !טָאג ןַײמ ,טָאג ךַא :נרעט נוא
 (:טגניז ןוא קירּב רעד וצ וצ טייג) עטסקידניזַײנ

 !טױט יורפ ןַײמ ןיוש טגיל ָאדָא !יוא
 ,טיונ יד ןלַאפ רימ ףיוא טעוװ'ס זַא ,טכירעג טשינרָאג ךימָאה'כ
 !דניצַא ןּבילּבעג ןיּב ךיא טנלע יװ ?ןוט ךיא לָאז סָאװ ,רימ סטרעפטנע טנַײה
 | ןדניק קיצנייאנייא ןַײמ ןוט ךעּבענ טעװ סָאװ

 עידָאלעמ יד טגניז רָאכ
 ,ןפָארטש ױזַא ןוטעג ךימ וטסָאה סָאװ !טָאג יִא ,טָאג יִא ;נרעטנוא

 .ןפָאלשרַאפ ןוטעג ךימ ךיא ּבָאה קילגמוא םעד ףיוא עדַארג סָאװ
 ,ןּבעגעג ןעװעג ּפָאק םעד ריא רַאפ טלָאװ ךיא
 ?ןּבעל ןַײמ ןיוש רימ גוט סָאװ -- .ןעוװעג רימ יז זיא ַײרט
 ?ןיג םײהַא ןיוש ךיא לעװ ןעמעוװ וצ

 עידָאלעמ יד טגניז רָא כ

 ;רָָא כ

 ּבוקַאי
 ;(טגניז)

 .ןגָאלק קיּבײא ריא ךָאנ לעװ ךיא
 ,ןגָאז דיומטסניד רעד ךיא לעװ ץוריּת ַא רַאפ סָאװ
 ןיורפ ןַײד זיא ּוװ ,רעה :ןגערפ ךימ טעװ יז זַא
 ?דניצַא ריא ןעמ טרעפטנע סָאװ
 ,דניק קיצנייאנייא ןַײמ ךרוד רָאנ ָאזיװ:ָאז רימ זיא קיטייװ יד
 ,ןפרַאדַאּב טשינ ןיוש ךיא לעװ ןגעמרַאפ ןייק

 ,ןפרַאװנַײרַא רעסַאװ ןיא ךימ ךיא לעװ רעּביל
 !דניצַא ךַײא טימ ךימ ןגעזעג ךיא !עידַא !עידַא
 --ןָא ךַײא ךיא טעּב ךַאז ןייא רָאנ
 !דניק קיצנייאנייא ןַײמ ףיוא גנוטכַא רָאנ טיג
 ,(ךיז טקנירט) !קע ןַא !עידַא !עידַא

 ,וצ טשינ ןצרעמש ןייק ךַײא טזָאל
 !ךַאז רעצנַאג רעד ןיא סטסעגרַאפ
 !וטסיּב עלַא ןופ רעטסגילק רטד
 !טכַאמעג ןײלַא וטסָאה טקַארטנָאק סעד

 (עידָאלעמ ַא טגניז רָאכ) ,ןַײז הצע עטסעּב ןַײמ טעװ ס ָאד
 (רָאכ) .ןַײװ ךעלסיּב וצ ןעקנירט רימ ָאז רימ
 / (רָאכ) .טוג ױזַא ןַײז טעװ ןוא ןעװעג זיא הצע יד
 ,ןרָאװעג טקיטשרעד זיא סודַאכַאמ רעד זַא
 (רָאכ) .םָאּפָאטס טייטש עטסודַאכַאמ יד
 ,תרשמ רעד ,ּבוקַאי ךיא
 .תורּפּכ ףיֹוא ךיא גיוט ןפנָארּב ןעקנירט ןָא
 .קַאמשעג ףָּצלש ןוא ןפָאלש ךימ גייל ךיא
 (רָאכ) .קַאנק רעד רָאנ זיא ןענעייל:עמש:תאירק ןַײמ
 ,הקשמ יד טַאהעג דנַײּפ ךיוא טָאה םהרבַא
 .עקשַאלפ רעד סיוא ןּפעס יז טגעלפ רע
 ,דרע רעד ןיא ןַײרַא זיא רוּכיש טול רָאנ
 ,טרעװ ןייק טַאהעג טשינ טָאה הקשמ יד לַײװ
 ,םינָארַאנ רָאנ ןענעז ךעלעדיימ עקיטנַײה יד
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 .םינּפ סָאד ךיז ןעקסַאילפ ןוא רעדוּפ ןעמענ יז
 ,טוג ץנַאג וט ,ּבוקַאי ,ךיא רָאנ
 (רָאכ) ,טיװעקָא טימ םינּפ סָאד רימ עקסַאילּפ ךיא
 ,ןדייר םימכח טרעהעג ּבָאה'כ
 ,ןדייר םימכח טרעהעג ּבָאה ךיא
 ,טוג רעייז זיא ןדע:ג ןיא זַא
 ןדיימ עטעפ ןוא ךעלמידיסַח ךרוד
 (רָאכ) .טיװעקָא ןיא עלַא ךיז רימ ןעקשטַאלּפ

 ;םירק רעד ןיא וטסיײטש סָאװ !הנבל וד יִא
 ןםוא ךיא לַאּפ עשז סָאװ ,ךעליירפ טסיּב וד
 ,טירש ַײּב טירש עדייּב רימ יג רימ
 (רָאכ) .טיװעקָא םעד ןופ עדייּב רימ יקנירט רימ
 !ךיה ױזַא וטסיּב סָאװ !ןרעטש וד יִא
 .חומ רעד ּפָארַא רימ ףױא טלַאפ ,ףױרַא ריד ףיוא קוק ךיא זַא
 ,טירש ַײּב טירש עדייּב רימ 'ייג רימ
 .(רָאכ) .טיװעקָא עדייּב רימ 'קנירט רימ
 .ןצנַאגניא רימ ךרוד טכַאמעג ךיז טָאה'ס ,הייחמ ךימ ןיּב ,ּבוקַאי ,ךיא
 (רָאכ) .ןצנַאט לסיּב ַא ךיא לעװ ,לשעלפ ןַײמ ןָא רימ סטליפ

 (טגניז ןוא טצנַאט ץלַא ןוא ףיוא ךיז ןּפַאכ רענַײגיצ יד ,טצנַאט ּבוקַאי)

 50,153 'מונ "ווניא

,623 8{ 520 ,1800 10 (26 

,2012 602184 10 (115 

 4 1606/48 810 ץעסץהט}

 ץ018מ01ט}ענֶצ 1166.

 ('ה רעװעלסינאמס.  ,ײמָאלָאק)
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 יורפ עטרעױמעגנַײא יד

 טנֿאירַא חה ר עט ײ װ צ

 ,קירּב ַא ַײּב ןטָאה טײּברַאעג

 ,קירוצ לָאמ עליפ יז זיא טצריטשעגנַײא
 ,ןּבעגעג רענייא טָאה טַאר םעד
 .ןּבעל סנעיורפ ַא ןטסָאק זומ סע זַא

 ,ןסָאלשעג טקַארטנָאק ַא ךיז ןשיװצ ןּבָאה רעטײּברַא יד
 ,גָאטימ ףיוא םייהַא ןייג לָאז טנַאמינ
 ,ןעמָאק ןטשרע םוצ טעװ יורפ עכלעוו רָאנ

 .ןעמָאנעגוצ ןּבעל סָאד ןרעװ זּומ רעד ַײּב

 ,גָאט ןּבלַאה ןרָאװעג זיא סע ןעװ
 ,טכַארּבעג גָאטימ יורפ סרעמענרעטנוא םעד טָאה
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 ;?;ורפ יד

 ןַאמ רעד

 :יורפ יד

 ;ורפ יד

 =ץּברַא ןַא
 :רע ט

 ןַאמ רעד

 ןליּפ ש .םירוּפ

 ,ןעורעד יורפ ןַײז טָאה רעמענרעטנוא רעד ןעוו
 .ןײטש ןּבילּבעג רע זיא טלמוטעצ

 ,ןַאמ רערעַײט ןַײמ ,רעהַא םוק
 ,ןַײװ לזעלג טוג ַא טימ גָאטימ ַא טגנערּבעג ריד ּבָאה ךיא
 .דניק סעקיצנייא רעזדנוא ןופ סורג ַא וצרעד ןוא

 ןַײװ ןייק טקעמש סע ,גָאטימ ןייק רימ טקעמש סע
 ,טכַאמעג טקַארטנָאק ןכעלקילגמוא ַאזַא טנַײה ןּבָאה רימ
 ,גָאטימ םעד רָאפוצ טגנירּב סע יורפ עכלעוו זַא
 ..יקירּב רעד ןיא טרעױמעגנַײא טרעוו
 ,זױה וצ רעלענש ןיוש ףיול ,121 טריה ָא
 ןקַאּפ טינ ךיד ןלָאז רעטעּברַא יד

 ,ןַײװ םעד סיוא קנירט ,גָאטימ םעד ּפָא סע
 ,..ריד ןופ קעװַא ךיא טערט ןַאד
 .ריד ןופ טרָאּפ ןיּב ךיא ,עידַא ,עידַא

 ,טפלעה רעד ןיא זיּב טרעױמעגנַײא ןיוש ןיּב ךיא
 ,טלעק ערעטיּב ַא וצ ןיוש ךימ טגָאלש סע
 ,דניק סָאד לָאמ ןייא ךָאנ רימ טגנירַּב
 ...ןגױזנָא לָאמ ןייא סע ךָאנ ךימ טזָאל
 ,קירוצ דניק סָאד ןַײא טַאנ
 ...קירּב רעד ןיא ןיוש ךיא ּבַײלּב עטרעױמעגנַײא ןַא
 ,ןסָאלשעג זיא סעלַא ;ןזָאלעג זיא טקַארטנָאק רעד
 ,,ירימ רעּביא רעלענש טייּברַא ,רעטייּברַא

 !טסיּב וד רעװ ,שטנעמ רעכעלקילגמוא וד ,ףיוא ןיוש ייטש ,ףיוא ייטש
 'העש עקיטסול ַא טסינעג ןוא טסּפָאלש ןוא טסגיל וד
 ...ָאטשינ טלעװ רעד ףיוא גנַאל ןיוש זיא יורפ ןַײד ,ףיוא ייטש ,ףיוא ייטש

 ,ןפרַאדַאּב טינ רעמ ךיא לעװ ןגעמרַאפ ןייק
 ,ןפרַאװ ןַײרַא רעסַאװ ןיא ךימ ךיא עטכעמ טסרעּביל
 ;דניק סעקיצנייא ןַײמ טימ דניצַא ןעמ טוט סָאװ
 ןיורפ רעַײא זיא ָאװ ,ןגָארּפ טעװ טסניד יד
 ?ןגָאז ריא ךיא לעװ ץוריּת ַא רַאפ סָאװ
 !דניק טעקיצנײא ןַײמ טימ דניצַא ןעמ טוט סָאװ
 ,ןענעק טינ רעמ ןיוש ךיא לעװ ןטַאריײה
 .ןענייװ ןוא ןגָאלק ריא ךָאנ ךיא לעװ רעמיא
 ּןדניק סעקיצנייא ןַײמ טימ דניצַא ןעמ טוט סָאװ

 9 9 : 5 9 5 9 5 5 5 5 5 . 5 ט 5 9 9

 (:-עּבמעל) 23,903 'מונ 'ווניא
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 ליּפש:יּבר

 ןענָאורעּפ

 ,רָאכ םוצ רעפלעהוצ 5 ןוא טסילַאּבמיצ ַא ,ןזַאיָאּפ 2 ,םישמש 2 ,יּבר ַא

 רעטשרע רעד ןַײרַא טמוק סע ןוא ,טגנילק רענייא .ךיק ןיא ןַײרַא ןעמוק עלַא
 ַא טימ לטיה ױלּב ַא ,עקסַאמ עטױר ַא טגָארט זַאיַאּפ רעטשרע רעד .זַאיָאּפ
 ענעדיישרַאפ ןופ ןסַאּפ טימ טלקיװעגמורַא זיא רע .דרעװש ַא ,ץיּפש ןכיוה

 :טגניז רע ,ןרילָאק

 ,זַאיָאּפ ןיּב ךיא ,רַאװ'ס ןוא סעי
 ןופ רש ,ןּבעל ןופ רש ,ןרעהוצסיוא עמיטש עטיירּב ענַײמ ךַײא עטיּב

 ,דניזעג
 --ןעגניזפיוא ןעמוקעג ךַײא ךיּב ךיא סָאװ
 .ַײרד ןוא ייווצ ןוא סנייא

 (ןַײרַא ןעמוק עלַא)

 ;טגניז זַאיָאּפ רעט1
 ,ליטש לסיּב ַא ןַײז לָאז ,קילּבוּפ םעד ןטעּב רימ
 .ליּפש ענייש ַא רעייז ןרעהסיוא ריא טעװ

 ַאט--ַאר--ַאר--ַאר--ַאט = | ;הָאכ

 ,רעטרע ערעייז ףיא ןציז לָאז רעניא רעדעי ,קילבוּפ םעד ןטעּב רימ ;זַאיָאּפ רעט1

 ;רָאכ
 .רעטרעװ ערעַײט ערעזדנוא ןרעהסיוא ריא טעוו

 99 .ַאר--ַאר--ַאד--ַאט

 ,ןרעה עּביל ענַײמ עלַא וצ רָאי טוג ןַײא ,םירוּפ טוג ןַײא ;זַאיָאּפ רעטן

 אב
 .ןרעטש טשינ לָאז רענייק ,ןליּפש םיצ ,ןעגניז םוצ

 ַאר--ַאר--ַאר--ַאט

 ,ןַאמ רעװַארּב ַא ךָאד זיא רע ,זַאיָאּפ רעטייוצ רעד :זַאיַָאּפ רעט1

 .ןַײרַא רע טמוק ךַײלג ָאז ,רָאפ םיא ךַײא לעטש ךיא יװ ךַײלג ױזַא

 (ןַײרַא טמוק רעטייווצ רעד ןוא קעװַא טייג רעטשרע רעד)

 ,םירקִי םיִביבַח ;יֵתֹוּבַרָאנ ועמש :זַאיָאּפ רעט2

 ;רָא כ
 ,םירבדה הלאכ ,םָכינזאו םֹּתא יּכ
 --ַאר--ַאר--ַאט

 ,לימ ַא ןיא יו טשינ טשיור ,ליטש ,ליטש ,ליטש :זַאיָאּפ רעטג2

 ;רָא כ
 .ליפעג טוג ַא טימ עלַא סיוא טרעה

 ,לימ ַא ןיא יװ טשינ טשיור ,ליטש ,ליטש ,ליטש

 ,ליפעג טוג ַא טימ עלַא סיוא טרעה

 ,ןריט?ןרעױט ןוא ריט רימ ןסילש ,רימ ןסילש :זַאיָאּפ רעטג2
 ,ןריפ וצ רימ ןעגנערּב ןיּבר םעד רַאפ לוטש ַא
 .ָאד ןיוש זיא יּבר רעד--ךַא--ךַא--ךַא

 (ןַײרַא ןעמוק טסעג ךָאנ ןוא םישמש 2 טיס יּבר רעד)
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 ןסיורג ַא ,עטָאּפַאק רענעסַאלטַא ןיא ,לטרַאג םוצ זיּב עגנַאל תואּפ ,ינק יד וצ

 ,דרעּב ,ןעלטיה ענעטעמַאס ,סעקסַאמ :םישמש יד ,ןקָאז עסַײװ טימ ןשטַאל ,ּברָאג
 ,ןעלטרַאג ןוא תואּפ

 ,ןעמוקעגנַײרַא רעהַא רימ ךיא ןיּב ןושש ליפ טימ ןוא דיירפ ליפ טימ ןוא :(טגניז) יּבר ּועד
 ןעמונעגפיוא ךימ ןעמ טָאה יּבר ַא רַאפ ןוא בר ַא רַאפ
 --רימ ַײּב יז ןעייטש ,םישמש ייווצ ךיא ּבָאה

 ,(לאיזע) לעיזַאװ טסייה רעטייוװצ רעד ,ןָאסקוי טסייה רענייא :

 , --ַאר--ַאר--ַאט :רָא כ רעד
 ,ןכַאל טשינ לָאז עמ זַא ,םלוע םעד ןטעּב רימ :ש מש רעד

 .ןכַאמ וצ שודיק ןיּבר םעד ןּבעג לָאז עמ

 !שטַאלָאד ,ודמע דֶסָחּו ןֵחַו םיח סוּכה הז/ :שודיק טכַאמ ןוא ןַײװ סוּכ ַא טמענ יּבר רעד
 טָאה ןשטָאּבַא ךלמ קַא ,תורוכּב תּכמ ךשוח הֹּברַא רוימ םינּכ עדרפֶצ םָד =

 ךלמ קַא ןוא ,הלילה יצחּב יהיו הָליֵלֹּב םינּפ סָאד לּכָאנק טימ ןשַאװעג ךיז

 יד טנקירטעגסיֹוא ןוא הלילּב סעקטעּפרַאקש יד ןשַאװעגסױא ךיז טָאה ןשטָאּבַא
 ,(טקנירט) ורבדּב היהנ לּכהש 'ד הֹּתַא ךורּב ,הלילּב סעקטעּפרַאקש

 !םִיַריש ,םִיַריש :ןעַײרש עלַא
 םעד טגערפ ןוא ןַײרַא טמוק ןַאמרעגנוי ַא ןוא שיט םוצ ךיז טצעז יּבר רעד)
 (תולאש ןיּבר

 ןעמ טמענ טענַאװ ןופ !יּבר ,ןעמ טוט סָאװ !יּבר ,דלַאװעג !יּבר ,ױא :ןַאמרעגנוי
 ?עלעדיפ ַא ףיוא ץלָאה

 .ענעדיי רעטַאװעּברָאג ַא ןופ :יּב ר
 רָאה ןעמ טמענ טענַאװ ןופ ;יּבר ,ןעמ טוט סָאװ !יּבר ,דלַאװעג !יּבר ,ױא :ןַאמ רעגנוי

 !עלעדיפ ַא ףיוא

 ,ןתיול ןופ ץנַאװש ןופ :י ּב ר
 ,ַאר--ַאר--ַאר--ַאט :רָאכ

 ,ןעמונעג ךיא ּבָאה ּבַײװ ַא !יּבר ,ןעמ טוט סָאװ !יּבר ,דלַאװעג ןיּבר ,ױא :ןַאמרע גנוי
 טָאה יז וַא ,סיורג ױזַא יז זיא ףוס םוצ ,ןעמוקַאּב טשינ רימ יז טָאה ןַאד:ןטַאמ ןייק
 ,דנירג ןרעּביא ךרַאּפ םעד

 .ַאר--ַאר--ַאט :רָאכ
 ןיּבר ,ןעמ טוט סָאװ !יּבר ,דלַאװעג !יּבר ,ױא ןַאמ רעגנוי

 ,ןדַײל ריא ןופ ךיא וט גנידסעלַא
 ףןדַײנשעצ טשינ לָאמוצ יז ןעק סעקציולק ענדעלשָאּפ ןייק-

 ?ןּבײלג טשינ רימ ריא טליוו

 ןגײלפױרַא ְךַײא ךיא לעװ ,רעלעט ַא רימ סטיג

 ,ןעגניזוצּפָא רימ ךיא םוק :ןעגניז עלַא
 ,ןעגנירּפש ןָא רימ ןּבייה זיולּב ךעלסיפ ערעזדנוא טימ
 ,תובוח יד רימ טלָאצַאּב--בבושי ישפנ ,סיורג רימ זיא תולד רעד
 ,ןייג וצ רעטַײװ ןפרַאד רימ

 (רָאקַאמ) 3,464 '1 'װוניא

 זיִּב דרָאּב רעסַײװ רעגנַאל ַא טימ עקסַאמ ַא ,למַײרטש ַא ןיא טייג יּבר רעד
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 ליּפש:שטַײר-דיסח

 רַאפ טלעטשרַאפ רוחּב ַא ןַײרַא טמוק סע .בר םַַײּב טלמַאזרַאפ זיא םלוע רעד
 .טנע סע ּויִּבַרָל םוקמ ןאַּכ ׁשַיַה :טגערפ ןוא הזוומ יד םורפ טשוק ,שמשמ ַא
 טרָא ןַא םיא טזַײװ'מ !הָיַא :רעטַײװ טגערפ שמשמ רעד .ׁשֵי :רעװ טרעפ
 טגנערּב ןוא ןַײרַא קירוצ דלַאּב טמוק ןוא סױרַא טייג שמשמ רעד ,שיט םַײּב
 ףוס םוצ .ךָאנ םיא ךיז ןּפעלשו סָאװ ,םידיסח ןינמ ַא טימ יִּבר ַא ןריפ וצ
 טענגיס ַא טימ ,ּפָאק ןפיוא רעדניליצ ןסיורג ַא טימ ישטַײד, ַא ןַײרַא טמוק
 רעד .םידיסח יד -- םיא םוװַא ,ןָאנּבױא ךיז טצעז יּבר רעד .טנַאה ןפיוא

 .שיט קע םַײּב ךיז טצעזי שטַײד

 .שודיק השעי ברה ;(ןיּבר םוצ) ש מ ש מ

 .השעי ,ױא !ױא !ױא !ױא !ױא !ױא ;(ןוגינ ןקידהנשה:שאר ַא טימ) םידיסח

 (ןיּבר ןרַאפ סע טלעטש ,סוּכ ַא ןָא טסיג) שמש מ

 (ןציז טּבַײלּב שטַײד רעד זיױלּב ,םידיסח עלַא םיא טימ ,ףיוא ךיז טלעטש יּבר רעד)

 ,םימשה ולכיו ישקה םוי :(שודיק טכַאמ)יּב ר רע ד

 !ןייּב--מָא :(ןוגינ ןקידהנשה-שאר ןטימ) םידיס ח
 ,ודובּכ םירּפסמ םימשה יגר רעד
 בי :םידיסח
 ,םלוע אלמ ודובּכ בר רעד

 ,הזל הז םילאוש ויתרשמ

 ,ךּתשא הרש היא

 !ןייּב--מָא :םידיס ח
 ,ךתיּב יתכריּב הירוּפ ןפגּכ ךּתשא (יּבר רעד

 .ךירעשבו ךתיּב =
 !ןייּב--מָא = | :םידיסה
 ,יכנא רשא יתוצמ לא ועמשּת עומש םא היהו :ייבר רעד

 ,םויה םכתא הוצמ = |

 ,ונצמאּת םויה :(רמז ַא טימ) םידיס ח

 ,הקותמו הבוט הנשּב ונכרבּת םיה
 (ןיּבר ןפיוא ןָא ןזַײװ) שארל היהנש ןוצר יהי
 (שטַײד ןפיוא ןָא ןוַײװ) בנזל אלו

 םלועה ךלמ הֹּתא ךורּב ;יּב ר

 ,ומש ךורּבו אוה ךורּב :םידיס ח

 ,ודובכל ארּב לּכהש ;יּבר

 !ןייּב--מָא :םידיס ח

 ךיוא ליװ שטַײד רעד .םידיסח יד םיא ךָאנ ,שודיק ןופ טקנירט יּבר רעד)
 ןעק שטַײד רעד .הכרצ ַא ןכַאמ םידיסח יד םיא ןסייה ,שודיק ןופ ןעקנירט

 | (ןטַײז עלַא ןופ ןפוצ ןוא םיא ייז ןסַײר ,טשינ
 "ןמה, לַײװ ?רעקיצנַײנןוא-ףניפ ןעקנירט םירוּפ ןעמ ןומ סָאװרַאפ :(הרוּת טגָאז) יּב ר

 ,93 טפערטַאּב
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 ךיז ןעמענ ,תולעּפתה רעקידלַאװעג ןיא ןַײרַא "הרוּת, רעד ןופ טלַאפ םלוע ועד)
 ;(ןעגניז ןָא ןּביה ןוא טנעה יד רַאּפ

 ,ןעז רימָאל ,םלוע ,טנַײה

 ןעשעג זיא זדנוא םיסנ ערַאסָאװ

 ,ןטַײצ סעשורוושחַא ןיא

 ,ןטכַא ןוטעג ןענמה טָאה'מ ןעוו

 .ןטחשסיא ךעלעדי עלַא טלָאװעג רע טָאה
 טלעטש ,ןֿפָארטעג קרַאטש דיל ןקיזָאד םעד ןופ ךיז טליפ םינּפַא שטַײד רעד)
 ;(טרעפטנע ןוא ףיוא ךיז רע

 ,תואּפ עגנַאל ענַײז טימ דיסח םעד ןָא רָאנ סטקוק
 .תואג זױלּב סע זיא לַײװרעד ,תמא זיא ץלַא סָאד ,טניימ'מ

 ;(טרעפטנע ןוא טשינ רעּבָא ךיז טזָאל) דיסח רעד
 ,רעדנעליצ ןכיוה םעד טימ שטַײד םעד ןָא רָאנ סטקוק

 ,רעדנעל סנויבא ךלמ ןופ ריזיא לַײװרעד ,דיגנ ַא זיא רע טניימימ

 (חוּכיו ַא ךיז טלקיװטנַא'ס ןוא ,קידלוש טשינ םיא טּבַײלּב שטַײד רעד)

 :ש ט ַײ ד

 :דיס ח

 :ש טַײד

 ;דיסח

 :שטַײ ד

 ;:דיסח

 ,תועיגּפ עסואימ ענַײז טימ דיסח םעד ןָא רָאנ סטקוק
 .סעגיפ רָאג רע ןעק לַײװרעד ,ןענרעל ןעק רע זַא ,טניימ'מ
 -- טצנַאלג ןגַארק ןַײז יװ ,שטַײד םעד ןָא רָאנ סטקוק
 ,טצנַאט ןטניה ןופ סָאװ ,רענייק רעּבָא ךָאד טסייוו'ס
 ,ןשטַאל עטיירּב ענַײז טימ דיסח םעד ןָא רָאנ סטקוק
 ,ןשטַאּפ וצ טיירג ןיוש ר'זיא ,טרָאװ ןייא רָאנ םיא טדער'מ זַא
 ,טענגיס םענעדלָאג ןַײז טימ שטַײד םעד ןָא רָאנ סטקוק
 ,אטח ןײק טשינרָאג םיא ַײּב זיא תּבש ןיא סָאריּפַאּפ ַא
 ,רסומ םענעי טגָאז רע יװ ,דיסח םעד ןָא רָאנ סטקוק
 ,רוסיא ז'ּב רֹּתיה ןופ קוליח ןייק טשינ רע טסייװ ןיילַא ןוא
 ,סעומש ןטיירּב ןַײז טימ שטַײד םעד ןָא רָאנ סטקוק
 ,..סיר טימ לטיה ַא ןֶא םיא וט ,רענירג ןייק טשינ ַײז ,רעזָאל

 עשוַאס טימ טרימשעגנָא לטיה ַא טייג רעכלעוו ,םידיסח יד ןופ רענייא וצ טייג ָאד)

 ,(ליּפש יד ךיז טקידנע טימרעד ...הרוצ שטַײד םעד לטיה ןטימ טרימשַצּב ןוא

 (שודָאל) 5,069 'מונ 'ווניא
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 שטַײד ןטימ ריסח רעד
 ןָאטעגנָא טייג -- דיסח ַא (1 :ןענױשרַאּפ ײרד לײטנָא ןעמענ ליּפש רעד ןיא

 רעדנעליצ ַא ןָאטעגנָא טײג -- שטַײד רעד (2 ,עשעקעּב ַא טימ למַײרטש ַא

 נָא ,ןקעטש ַא טימ ןַײרַא טמוק סָאװ ,רענדעררָאפ רעד (3 ןוא קַארפ ַא טימ

 טלוע רעד ,ןּפַאלק וצ ןָא טּביײה ןוא ךעלרעטילפ ענרעכעלּב טימ טּפַאלקעג

 :רענדעררָאפ
 עדעררָאפ ַא רע טגָאֹז ךָאנרעד .ןַײז ליטש לָאז

 !רעדניק עשידיי ,טנװָא ןטוג ַא ןוא םירוּפ ןטוג ַא
 :רעדנּוװ סיורג ןלייצרעד ךַײא לעװ ךיא
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 ,ןעזעג האובנּב ּבָאה ךיא
 .ןעשעג םיסנ עסיורג ןדיי טעװ סע זַא
 ,םירורַא ייווצ יד ,ןמה ןוא שורוושחא טָאה ךָאד
 ײװצ יד--רּתסא ןוא יכדרמ ןפַאשַאּב אוה ךורּב שודקה טָאה םדגנּכ ןוא

 ,םירומג םיקידצ
 ,םירוסיו םיתינעּת טימ טקינַײּפעג ךיז ןּבָאה יז
 .םירוּפ ַא טכַאמעג םעד סױא ןּבָאה יז זיּב
 ,טַײל עּביל ענַײמ ,טרעדניצַא
 ,טַײצ עטוג ַאזַא ָאי זיא'ס זַא
 ,ןסע וצ סנטָארּבעג ןוא ןעילוג וצ ןוא ןעילוה וצ טַײצ זיא
 .ןסעגרַאפ תורצ עלַא ןיא ןלָאז ןדיי רימ ידּכ

 (שטַײד רעד ןַײרַא טמוקיס ,שיט ןפיוא ךיז טלעטש רעדָא ךיז טצעז דיסח רעד)

 !טנװַאנ טוג :שטַײ ד
 ,טנװַײל ָאד זיא ּבלעװעג םענעי ןיא :דיסח
 !טנװַאנ טוג :שטַײד
 !רָאי טוג ,טנװָאנ טוג :דיסח
 ןיז ןסײה ױזַא יװ :שטַײד
 ,ךיק ןיא סעּבלֹוּב טלייש יז ,ָאד זיא יז ָאי :דיסח
 ןוד טסײה ױזַא יװ רעּבָא :שטַײד
 ןדמושמ שטַײד וד ,סײה ךיא יװ ,ןָא ךיד טייג סָאװ :דיסח
 ,ריד וצ ךיורּב ךיא :שטַײד
 ןדמושמ שטַײד ,ריד וצ ךָארּבַא :דיסח
 ןּבָאה ךיד ףרַאד ךיא ,ןיינ :שטַײד
 ןּבָאה ךױא ךיד ףרַאד ךיא :דיסח
 ;סָאװ ףױא :ש טַײד
 ,תורּפּכ קיצנַײנ ןוא ןַײנ ףיוא :די סח
 ,ריד וצ טלעג ּבָאה ךיא :שטַײד
 ,רעהַא ּביג ?טלעג :דיסח

 ןוטסײה ױזַא יװ :שטַײד
 רעהַא ּביג ןוא ,יװלה ּפַאלַאט ןפירגלרעּפ חמצ ןּב עקירּפַאּפ היננח סײה ךיא :דיס ח

 .טלעג סָאד | 
 !םערוטשדנַאל יד וצ ךָאד טסרעהעג וד ,ךיא ךוז ךיד עקַאט :שטַײ ד
 .ןיליטּת ןוא תילט ןעמענ ןיוש רימ יײג'כ ;תירּב ַא טכַאמ ךירטשדנַאל ּ!סָאװ :שט ַײ ד
 .רעטילימ וצ ,ןיינ :ש טי ד
 ,טשינ ייג'כ !סרעטלימ יד וצ זסָאװ :די ס ח
 .טכַאלש ךָאד זיא סע :שטַײד
 ,הסנרּפ ןייק טשינ'ָאה'כ ,טכעלש ךיוא רימ זיא'ס :דיס ח
 ,ךיז טגָאלש ןעמ :שטַײד
 וךיז טגָאלש רעװ וָא :דיסה
 ,ַײקרעט טימ ינָאפ :שטַײד
 ,רעטעפ ןַײמ ןעװעג טשינ זיא ַײקרעט ןוא עדייז ןַײמ ןעװעג טשינ זיא ינָאפ :דיסח

 .זענ יד ַײּב ןסַײר עדייּב ךיז ייז ןזָאל = |
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 ןלָאמש) לעומש ןעייטש יז רעּבָא :שטַײד

 !ןוז סמהרבַא ךָאד זיא רע ;?ןַײרַא המחלמ רעד ןיא לאעמשי טמוק יװ ,ָא :דיס ח

 ןייטש וטסלָאז *!ךַאטּבַאה, ןגָאז ריד לעװ ךיא זַא ,ןטכירּבַא ךיד לעװ ךיא ,ץרוק ;שטַײד

 ,סױרַא ץרַאה סָאד ןוא ןַײרַא ךיוּב םעד ,ךַײלג

 יד טימ ,ןַײרַא ץרַאה םעד טימ ןוא סױרַא ךיוּב םעד טימ ,ןיוש סייוו ךיא ,ָאי ;דיסח

 סײוװ ךיא יצ ,ריד ןופ ןסיוו ױזַא לָאז ךיא--טגיילרַאפ ּפָאק םעד טימ ,טײרדרַאט סיפ

 ,טסגָאז וד סָאװ

 !ךַאטּבַאה :שטַײד
 !טכַא ּבלַאה :דיסח

 .ןיוש טסנעק וד :שטַײד

 ,ריד ףיא לזמ ַאזַא :דיסח

 .,טרָאד טייטש אנוש רעד ןוא ָאד טסייטש וד :ליּפשַײּב םוצ :שטַײד

 !קעװַא םע ּבַײרט ,ײג ונ :דיס ח

 .לשמל המודּכ ןיימ'כ ,ןייג :שטַײד

 ,לשמל המודּכ ,ַאהַא :דיסהח

 ,םיא וצ טסיש וד ןוא :שטַײד

 ןטקוק ןוא רענעי סעפע טייטש ,ונ :דיסח

 ,טעכיוא ריד וצ טסיש רע ,ןיינ :ש ט ַײ ד

 ןרימ טפערט רע וַא ןוא :דיסח

 ,טיױט וטסיּב :שטַײ ד

 ?ןטרָאד סָאד ןעמ טסיש סָאװ טימ ,דמושמ שטַײד וד ,רָאנ גָאז ,טשינ ךיא יג !ױזַא :דיס ח

 .רעװעג טימ ;שטַײ ד

 ןעמ טסיש סָאװ טימ ךָאנ ,ןַאמ רעכעלרע ןַא זיא רע ,רעװש ןַײמ טשינ עּפעשט :דיסח

 ןטרָאד

 .לגיק ענרעַײלּב טימ :שטַײד

 סיוא רימ ךיא ךערּב ,לגוק* ןשקָאל ַא טכַאמ ּבַײװ ןַײמ זַא ,דמושמ שטַײד וד ,ױא :דיסהח

 שטַײד וד ,רעה ?ןעלגיק ענרעַײלּב ןופ וטסליײצרעד .ףיוא סע ךיא ויּב ,ןייצ יד

 ,ןסינ ןשיװצ ןעמוק רימ וצ וטסלָאז ,ןסיש ןענעק לָאז ךיא ,טסליװ וד זַא ,דמושמ

 ,ןסיש וצ ןּבָאה חוּכ ןעלעװ ,ךעלדיינק טימ ןסעּפָא ךימ ךעלע' ,ןוויס ,ריא

 ןןשטיוד ןיא סע טסײה יװ :שטַײד

 .ץרעט ,רענעמ ,רענעי סעּפע :ד יסח

 שי :" ,ץרעמ ,רעּבעפ ,רענעי !ַאהַא :שטַײ ד

 חישמ זַא ,דמושמ שטַײד וד ,רעה .ןושל:דמושמ ףיוא סע טסייה ױזַא ,ָאי ,ָאי :דיסה

 =לגוק, ןַײז לע' ןײלַא ךיא .ןסַאג יד ףיוא ןעלגוק ןרעגלַאװ ךיז טעװ ,ןעמוק טעװ

 ןצנַאג א ןעמעג ךיא לעװ ,לגוק לקיטש ַא ןעמענ ןלעװ טסעװ וד זַא ,יטנַאדנעמָאק

 ,םינּפ םעד ןעקסַאלּפרַאפ ריד ןוא ?גוק

 ?ןשטיוד ןיא סע טסייה יװ :שטַײד

 !חישמ ,חישמ ,חישמ :דיסהח

 .סַאיסעמ ,ַאהַא :שטַײ ד

 ןעמוק טעװ חישמ זַא ןוא .דמושמ שטַײד וד ,ןרעװ ןײלַא ריד סיוא לָאז תמ ַא :דיסח

 ,הלואג יד ןַײז עקַאט טעװ
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 ?ןשטיוד ןיא סע טסײה יו :שטַײד

 ,סױרַא ריד לָאז לַאג יד ,עלַאג יד ,עלַאג יד ,הלואג יד :דיסח
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 ליּפש-םידיסח ןופ טנעמגַארּפ

 :ןענָאורעּפ

 ןווה עצרוק ,סעטשעמ עצרַאװש ,ןקָאז עסַײװ ,למַײרטש ַא ןיא ןוטעגנָא טײג -- יּב ר
 דיסח ַא - קוד צ ןושמש 'ר
 דיסח ַא - הנוי םהורי 'ר
 דיסח ַא - לואש ףסוי 'ר

 הװצמ-רּב ַא - רוחּב.הבישיַא
 קינומשיחמי ַא - שטַײד ַא

 קעדוצּבַײל עסיורג ןיא ןעיײג םידיסח עלַא

 :ןעגניז ןוא ןַײרַא ןעמוק םידיסח עלַא
 .ןַײז קיטסול םענייאניא עלַא ,םידיסח רעזדנַאס ,עלַא רימָאל
 (ליּפשוצ) .ןַײז םינּפ:לּבקמ ןיּבר רעזדנוא ,ןעגניז ןוא ןצנַאט עלַא רימָאל

 ;(טגניז רע) יּב ר רע ד ןַײרַא טמוקיס
 ןםולש-םכילע ,םולש-םכילע ,םולש.םכילע ,םכילע:םולש
 : בוט:םוי טוג ,יוא ,יוא ,יוא ;
 ןבוטײםוי טוג :ךעלרעדניק ,עשז טַײרש ,בוט-םוי ,בוט=םוי

 !קיּפמָאי טוג ;(טַײרש) ש טַײ ד
 ןריד ףיױא קיּפמָאי רעצרַאװש ַא :לרוחּביה בישי

 :(רעטנוא ןטלַאה םידיסח יד ןוא טגניז) יב ר רעד
 ,ןעגנוי עליֹוװ יד ,סיסרוקיּפַא יד
 ,סנטַײװ רעד ןופ ןייטש ןזומ ןלעװ ייז
 ,ןעגנירּפשעצ ייז ןיא טעװ לַאג יד
 : .ןטַײז יד ןסױטשנָא ייז טעוװ'ס

 ןעילפ וצ עלעדרעפ ַא ףיוא ןעמוק טעװ וינחישמ זַא
 ,סניילק ַא לכאלמ ַא יװ ױזַא
 ןיהיו ןיא רעדָא זירַאּפ טָאטש רעד ןיא
 .סגייש ַאזַא עלעדרעפ קיצנייא ןייק זיא
 ,רבק ןַײז ןופ ןדעיא ,םיתמ יד ןקעוופיוא ןלעװ יז
 םיצל יד םיסריקיּפַא יד ףיוא ןוא
 ,רבא סעדעיַא ןרעטיצ טעװ

 טנעה יד ןיא ךעלעּפעג טימ

 ,טנעוו יד ןרַאּפשכרוד יז ןלעװ
 . ,ןכירק דרע רעד רעטנוא
 . ,ןחישמ םולש ןּבעג וצ
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 ,ןוטעג טָאה ועוּב סָאװ ,סעּבַארד ,היַאר יד ךַײא סטמענ

 ,ןיטוט *רעטכַא ןטסָארּפ ןייק תּבש םוא טשינ סטרעכייר

 ,ןײלַא לעגאראס רָאנ

 ,ןַײז םינעלּב ץע טלָאז

 ןייג ןגעקַא וינחישמ ץע טעװ

 (ליּפשוצ) .םינצּבק זדנוא טימ ךַײלג

 ,עמורפ יד סעמַאמ ערעזדנוא

 ,המודַאײהרּפ יד ןקלעמ ןלעװ יז

 ןדיי עטוג יד ךלימ רעד ןופ ןוא

 .ןדירעמ יד ןלייה וצ

 האיבנ יד תור

 היכז יד ןּבָאה טשינ טעװ

 ,ןייגוצוצ המודַא-הרּפ רעד וצ

 ,ןּבעל ןצנַאג ןיא ןייג ריא טעוו'ס

 ,ןּבעג ךלימ ריא לָאז יז

 ,ןייצ יד ןצעזסיוא ריא טעװ יז ןוא

 ,ןסעומש וצ ןזעוּב ןופ ןרָאװ

 ,סנסופ וצ ןכָארקעג םיא זיא יז

 ,ןקָארשרעד איבנ רעד ךיז טָאה

 (ליּפשוצ) .ןקָאז יד ןיא טלציקעג םיא טָאה יז

 ,(קירוצ ןוא ןיהַא טפיול) קודצ ןוש מש
 ןױזַא וטספױל ּוװ :הנוי ם חורי
 רימ ןיּב'כ .ןלייצרעד טרָאפ ריד לע'כ ,ןסיו ךיוא וטסעװ ,ךױא ףױל :קודצ ןושמש

 רעסירג רעד ןיא ןעמוקעג ןיּב'כ ןוא ןרָאפעג ןוא ןרָאפעג ןוא ,ןרָאפעג לסיּב ַא
 ,קירּפעל טָאטש

 ןגרעּבמעל טכַײליפ :שט ַײד
 ,קירּבעל ךױא ךָאד גָאז ךיא !ןעד ךיא גָאז ױזַא יװ :קוד צ ןושמש
 ,גר--עּב--מ--מ--על :שטַײ ד
 ,גירּבעל ןַײז לָאז ,ןעמוקפיוא טשינ ריד טימ ךיז ןעק'כ :קודצ ןושמש
 ?ןעזעג ןטרָאד וטסָאה עשז סָאװ :הנוי םחורי
 .סַאג;לטײירּב רעד ךרוד ןעגנַאגעגכרוד ןיּב'כ :קודצ ןושמש
 !סַאג עטיירּב טכַײליפ :שטַײד
 .סַאג-לטיירּב טעכױא ךָאד גָאז ךיא !קינומש:חַמ וד !יֿפ :קודצ ןושמש
 ;סַאג עטיירּב טכַײליפ :שטַײד
 ןטרָאד ןעזעג ךיא ּבָאה .סַאגילטױרּב ,סַאג-לטערּב ,סַאג עטיירּב ןַײז לָאז :קודצ ןושמש

 ,ןַײרַא עלָאקש ןיא ןעייג רעדניק עשידיי
 טסָאה וד ןוא ,ןַײרַא עלָאקש ןיא ןעײג רעדניק עשידיי ,רימ זיא יו :הנוי םחורי

 " ?ןגיוושעג
 געװ ןפיוא ןוא בר םוצ ןעגנַאגעגפױרַא ןיּב'כ ;ןגיושעג ךיא ּבָאה ּוו :קודצ ןושמש

 ןעזעג ךיא ּבָאה ,לתיּב םעניילק ןיא ןעמוקעגנַײרַא ךיא ןיּב ,לתיּב ַא ןעזעג ךיא ּבָאה
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 ןוא ךעלמיציּב עסיורג ײװצ ןגעלעג ןענעז לדנחלוש ןפיוא .לדנחלוש סיורג ַאזַא
 .טעקרָאטשעג ןּבָאה טנעה יד ןיא סנקעטש טימ סעקינומש:חמ ייווצ

 !ןעװעג סָאד זיא עשז סָאװ :הנוי םהורי
 ,רַאליּב ַא ןעװעג ויא סָאד :קודצ ןוש מש
 !דרַאליּב טכַײליפ :שטַײד
 ,יוליּב, טסגָאז וד יװ ןַײז זָאל ,יױליּב ,וליּב ,ַאליּב ?ןעד ךיא גָאז ױזַא יװ :קודצ ןושמש

 !דיסח וד :טגָאזעג רימ טָאה ןוא ךרָאטש ַא ןּבעגעג שטנעמ ןייא רימ טָאה לַײװרעד

 !ןגיושעג םיא טסָאה וד ןוא :הנוי םחורי
 .עג םיא ּבָאה ךיא ,טגָאזעג םיא ּבָאה ךיא ?ןגיושעג םיא ךיא ּבָאה יװ :קודצ ןושמש

 ײ!שטַײד וד, :טגָאזעג םיא ּבָאה'כ ,ןַײרַא דרע רעד ןיא טגייל

 !ןגיװשעג ריד טָאה רע ןוא :הנוי םחורי
 .ןעקלוד וצ ןּבױהעגנָא רימ טָאה רע ?יװ :קוד צ ןושמש
 ?ןוטעג וטסָאה עשז סָאװ :ה נוי םחורי
 םיתמה:תיחּת ןייק טעיר זַא ,ןַײיֵא דרע רעד ןיא טגיילעג םיא ּבָאה ךיא :קודצ ןושמש

 ,ןייטשפיוא טשינ
 ןטרָאפ סָאװ :הנוי םחורי
 טכַאמרַאפ ?ָא'כ ןוא ןפָאלטנַא ןיּב'כ ןוא !דלַאװעג ןגירשעג ּבָאה'כ :קודצ ןושמש

 ,ריט יד
 ןריט יד טכַאמרַאפ וטסָאה סָאװרַאפ ,ךיד טעּב'כ ,רָאנ גָאז :לואש ףסוי
 .ןעקלוד רעטַײװ טשינ לָאז רע ידּכ :קודצ ןושמש

 ,הבושּת ַא סױרַא רימ סטיג ,ןּבעל יּבר ,ןּבעל יּבר :(טגגיז) ש ט ַײ ד
 ;םיבידנ חור ַא טימ ,תונֹווע לֹכּב טקידניזעג ּבָאה ךיא
 ,ןטרָאק ןיא טליּפשעג יָאיכ ,טכַאנ עצנַאג יד ןעוועגפיוא ןיּב'כ
 ןוא ןענערּב ךימ טעווימ ,טלעװ רענעי ףיוא ןעמוק לע'כ ,ארומ ּבָא'כ

 .(ליּפשוצ) ןטָארּב

 ,טנעה יד ןסָאגעגּפָא טשינ רימ ָא'כ ,ירפרעדניא ןענַאטשעגפיוא ןיּב'כ

 ,טנעװ יד ןופ סעוולעטס יד רַאפ ,תודע יד רַאפ ארומ ךָאד יָאה'כ

 ,ןוזמה:תכרּב ןייק טגָאזעג טשינ יָאה'כ ,גָאטימ סָאד ןסעגעגּפָא ּבָאה'כ
 ןענערּב ךימ ןעמ טעװ ,טלעװ רענעי ףיוא ןעמוק לע'כ ,ארומ יָאהיכ

 ,(ליּפשוצ) ןטָארּב ןוא

 יּבר רעד .רָאפ םיא טלעטש ןוא ןיּבר םוצ לרוחּב-הבישי סָאד וצ טריפ דיסח ַא)
 ןיבר םעד טרעפטנע לרוחּבהבישי סָאד ןוא ,ןענרעל סעּפע ןעק רע יצ ,םיא טגערפ
 ,(לטשּפ ַא טימ

 געמ יצ ,תחדק תמחמ ןּברָאטשעג זיא ,רעדורּב סנועמש ,ןבואר זַא :לרוחּב-הבישי
 יסיּפ קחצי יר ,לאוי ףלָאװ 'ר :םיאנּת ַײרד ןגירק םעד ןיא !שיפ עטלַאק ןסע ױל |

 ידּכ ,ןעגנָאהעגפיױא ןענמה טָאה'מ זַא ,טגָאז אנּת ןייא .קידָאּפס ןמחנ 'ר ןוא ליוט
 ןוא ,גולק זיא'ר זַא ,ןזַײװ לָאז'ר זַא ,טגָאז אנּת ןייא .ןייש זיא'ר זַא ,ןזַײװ לָאז'מ

 םעד ךָאנ ןײגכָאנ טשינ ןעק'כ .ןענעקירטסיוא ךיז לָאז'ר ,טגָאז קידָאּפס ןמחנ 'ר
 ןמה ינּפו :ךָאד טײטש ,ןײש ןעװעג זיא רע סָאד ,ןזַײװ לָאז'מ זַא ,רמָאד ןַאמ

 ןעועג זיא'ר זַא ,ןגָאז לָאז'כ ,רמָאד ןַאמ םעד ךָאנ ןײגכָאנ טשינ ןעק'כ .'ופח

(18) 
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 =כָאנ ךָאד ךיא זומ .ץנַאװש רעסיורג ַא ןעװעג זיא רע ,'אתזיו, :ךָאד טייטש ,גולק
 :סױא ךיז לָאז רע ידּכ ,ןעגנָאהעגפױא םיא טָאה'מ זַא ,קידָאּפס ןמחנ 'ר ךָאנ ןייג
 תתדק ןוא טשינ בוט:םוי ןייק םירוּפ ךָאד זיא ,ןענעקירט םירוּפ געמימ זַא ,ןענעקירט
 ,שיפ עטלַאק ןסע יול ןיוש געמ -- טשינ קנערק ןייק

 ןופ ךעלדנייּב יד ןגָאנסױא םיא טסײה רע .הבושּת ַא שטַײד םעד סױרַא טיג יּב ר רע ד
 ,םייּבר ַײּב ךיז ןרעגלַאװמורַא ,שיט ןרעטנוא ןופ םייריש סניּבר
 ךעליירפ ַא (שטַײד םעד) הבושּת:לעּב םעד טימ םידיסח עלַא ןצנַאט ףוס םוצ

 ,לצנעט שידיסח
 ('ה רעגרעּבמעל ,קינָאס--קעריר) 46,637 'נ 'ווני א
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 ןסקיוװעג ןוא םייח-ילעב ןגעוו תולוגס ןוא םינמיס
 םייח:ילעב 1

 קידניא
 ןגעװ טכעלש טדער ןעמ זַא ,ןמיס ַא זיא ,םולח ןיא קידניא ןַא טעז רעצעמע זַא
 ,(60.506 ,קינָאס) םיא

 ןסקָא
 ,(60.575 ,קינָאס) טלעג ןענידרַאֿפ ןעמ טעװ ,קידנגיל ןסקָא םולח ןיא טעז ןעמ זַא
 ,(60,456 ,קינָאס) דנַײרֿפ עטוג טָאה ןעמ זַא ,ןמיס ַא זיא ,ךיז ןעשַאּפ -- --

 ןַאשטָאב

 ,(60.922 ,טװָארעלקַאב) קידלזמ זיא ,ןַאשטָאב ַא טנגעגַאב ןעמ זַא
 60,432 ,קינָאס) דניק ַא ןבָאה ןעמ טעװ ,ןַאשטָאב ַא ךיז טמולח סע זַא
 סיֿפ יד ףיוא גנירג ןַײז ןעמ טעװ ,קידנע;לֿפ לשוב ַא לָאמ ןטשרע םוצ טצז ןעמ זַא
 ,(56.581 ,טנישטשיולזָאק)
 קרַאטש ןביײהנָא לָאז ,גנילירֿפ בייהנָא לשוב ַא לָאמ ןטשרע םוצ טצזרעד סָאװ רעד
 רע טעװ -- ?!לשוּב  ןעַײרש ןוא טֿפױל לשוב רעד ּוװ גנוטכיר רעד ןיא ןֿפױל וצ
 ,(54.446 ,עזערעב-זוטרַאקו סיֿפ יד ףיוא ?עקטיווש רעמוז ןצנַאג ַא ןַײז
 ןוא ןעמוק ןַאשטָאב רעד טעװ ,?"ןַאשטָאק ןַאשטָאב, ןַאשטָאב ַא וצ טגָאז ןעמ ןעוו
 ,(60.430 ,קינָאס) זיוה סָאד ןענערברַאֿפ
 זיוה סָאד ןענערברַאֿפ טעװ רע לַײװ ,ןוט טינ סטכעלש ןייק ןעמ רָאט ןַאשטָאב ַא
 .(62,362 ,שטייב)
 ןַײד רעטנוא רע טדניצ טסיז ,רענייטש ןייק ןֿפרַאװ טשינ ןעמ רָאט "קיסיב, ַא ףיוא
 טשינ טָאה רע זַא ,ןגָאז לייט .ליומ ןיא ךיז ַײב טָאה רע סָאװ רעַײֿפ ןטימ זיוה
 ,(61.208 ,וועטיק) ןזיוה ןטייווצ ַא ןוֿפ רעבירַא סע טגָארט רע רָאנ ,ליומ ןיא רעַײֿפ ןייק
 ןוא ןעמוקקירוצ ןַאשטָאב רעד טעװ ,ןַאשטָאב ַא ןוֿפ טסענ ַא קעװַא טמענ ןעמ ןעוו
 : ,(60.401 ,קינָאס) זיוה סָאד ןענערּברַאֿפ
 ,קסניּפ) עקידלזמ ַא זיא ,קַאשוב ַא ןוֿפ טסענ ַא ןַארַאֿפ זיא ריא ףיוא סָאװ ,בוטש ַא
 ,(62.362 ,שטייב ; 29,328 ,קָאטסילַאיב 2
 ,(60.980 ,קָאשיבַײל) ןגעוּפָא טינ ןעמ רָאט ,ןַאשטָאב ַא ךיז טקיטסענ סע ּוװ ,םיוב םעד
 ןיא טעװ ,רעטייווצ ַא ףיוא בוטש ןייא ןוֿפ טסענ ןַײז רעבירַא טגָארט קעשוב ַא זַא
 טנצרברַאֿפ בוטש יד טעװ -- -- .660845 ,קסניּפפ קילגמוא ןַא ןעשעג טרָא םענעי
 ,(54.442 ,עזערעב-זוטרַאק) ןרעוװ

 .01688184 --- לשוב == קיסיב ,קעשוב ,קַאשוכ ,ןַאשטָאב }

 .ךיג ,גנירג }

 רַאֿפ םינָאניס ; ףיֹוא יז טסע ןעמ ןעװ טבַײלב סָאװ ,טכורֿפ ַא ןוֿפ לַײט רעטרַאה רעטסקינײװעגיא רעד ?

 .טשינרָאג ,הטוש



278 

3 

4 

5 

6 

7 

,8 

9 

0 

 תולוגס ןוא םינמיס

 ה מ ה ב

 ,ךעטנַאה ַא טימ טינ ןוא !ץַאקעזד ַא טימ ןגָאלש טינ ,ןסַײמש טינ ןעמ רָאט המהב ַא
 ,(3.610 ,קָאשינעװעד) ןוֿפרעד טרַאד יז לַײװ
 ,ןישטיהָארד) ?ךיז יז טזָאלרַאֿפ ,עצינומַאּפ רעקישײלֿפ ַא ןוֿפ המהב ַא טיג ןעמ זַא
6), 
 461.856 ,ןישטיהָארד) המהב יד ןטסוה טעװ ,לַאטש ַא ןיא ןרעדעֿפ טֿפרַאװ ןעמ זַא

 זדנצג

 .(60.438 ,קינָאס) שֿפנ:תמגצ ןבָאה ןעמ טעװ ,םולח ןיא זדנעג טעז ןעמ ןעװו

 5ירב

 ,עװָארעלקַאב ;26.997 ,ענדָארג ;61,724 ,ענעשזורּפ) קידלזמ זיא בוטש ןיא לירג ַא

 ,(62.691 ,עצינרעקעס 1

 ,םצדָאר) בוטש ןיא טייקטנוזעג ןוֿפ ןמיס ַא סָאד זיא ,קרַאטש טצלירג לירג ַא ןעוו

4, 

 הסנרּפ ןבָאה בוטש יד טצװ ,לירג ַא ָאד ןװױא ןרעטנוא זיא בוטש ןיא ביוא

 ,(15.513 ,קסניּפ)
 עכצלטע ןּפַאכ ןעמ ףרַאד ,סענושטשיּפ ,סענוגריווס ,ןלירג ןוֿפ ןרעװ וצ רוטּפ ידּכ

 רעבירַא ייז ןעיײג ,בוטש רעטייווצ ַא ןיא ייז ןֿפרַאװנַײרַא ןוא עלעקשוּפ ןיא ןלירג

 .(ז"ד) ?סעבַארקש עכעלטע ןענערברַאֿפ ןעמ ףרַאד -- -- .(30.160 ,קסירטו וצניהַא
 שרדמ-תיב ןיא ןינמ םוצ טמוק ,ןלירג, :ןינמ םוצ ןֿפור וצ ןלירג הלוגס ַא זיא סע
 ןכרוד לָאז דניק ַא -- -- .(62.694 ,עצינרעקעס) ןרעװ םלענ יז ןלעוו -- "ןַײרַא
 ןרעװ םלענ רעכיז ייז ןלעװ טלָאמעד ,ןשיּפ סַאג רעד ףױא סױרַא רעטצנצֿפ
 ,(62.691 ,עצינרעקעס)

 זָא ה

 ,שזדָאל ;61.912 ,ןַאיצנעװס-ַײנ) קידלזמ טינ זיא ,גצװ ןרעביא טגנירּפש זָאה ַא זַא
 ,שטמָארַײב ;50.813 ,לָאדָאכוס ;30638 ,שטיטַאימעס ;9,423 ,װָאקירטעּפ 9
 ,(60.259 ,קינָאס 51,505 ,עסּפָא ;56.515 ,ענישטשיולזָאק 9
 ,(1,117 ,ודָארבדָאּפ ןרעקמוא ךיז ןעמ ףרַאד ,זָאה ַא טנגעגַאב ןעמ ןעוו
 סעּפע לָאז סע זַא ,ןמיס ַא ויא ,זָאה ַא ךרוד טֿפױל סע ןוא געװ ןיא טרָאֿפ ןעמ זַא
 ,(55.337 ,עוועכעב) םייה רעד ןיא ןעשעג
 ןַײז רוֿפ רעד ןיא ןציז סָאװ ןשטנעמ יד ןלעװ ,זָאה ַא ךרוד טֿפױל רוֿפ ַא רַאֿפ ןעוו
 ,(7.901 ,שטיװָאלינוד) ךעלקילג
 הֹֿפרֹׂש ַא ןַײז טעװ ,ףרָאד ַא ךרוד רעדָא לטעטש ַא ךרוד ךרוד טֿפיױל זָאה ַא ביוא
 ,(51,504 ,עסּפָא ; 3615 ,קָאשינעװעד)
 .וטרַאק) הֿפרׂש ַא ןַײז טעװ ,לטעטש ןכרוד ךרודַא טֿפױל זָאה רעטיור ַא ביוא
 ,(54,441 ,עזערעב
 ,(61,726 ,צנעשזורּפ) ןרעוו טנערברַאֿפ בוטש יד טעװ ,בוטש ַא ַײברַאֿפ טֿפױל זָאה ַא זַא

 ,םעזעב רענעבירעגסיוא רעטלַא ןַא *

 ,ךלימ ןבעג וצ ףיוא טרעה יז *

 .ךיש עטלַא *
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 ןָא ה
 בוטש רעד ןיא טעװ ,יירק ַא טיג רע ןוא ,ןָאה ַא בוטש ןיא ןַײרַא טגָארט ןעמ ןעוו
 ,(2.638 ,זדָארבדָאּפ) הרצ ַא ןריסַאּפ

 ,(60.400 ,קינָאס) טיירק רע ּױװ טרָאד ןענערב טצװ ,גָאט ַײב טיירק ןָאה ַא ןעוו .
 ,(60,266 ,קינָאס) טנעה יד ןכערב ןלעװ ,טכַאנ ַײב טיירק ןָאה ַא ןעוו
 }24,831 ,קסירט) הרוׂשב ַא ןעמוקנָא טעװ ,ןַײרַא רעטצנעֿפ ןיא טיירק ןָאה ַא ןעוו
 .(09.329 ,קָאטסילַאיב
 ,(60.961 ,ןַאשור) הרוׂשב עטוג ַא ןעמוק טעװ ,ןַײרַא בוטש ןיא טיירק ןָאה ַא ןעוו
 ,(61,937 ,ןַאיצנעװס-ַײנ) קידלזמ זיא ,ּפָאק ןֿפױא טגנירּפש ןָאה ַא ןעוו
 זַא ,ןעלגילֿפ יד רעטנוא ירב ַא םיא טיג ךאלמ ַא לַײװ ,גָאט רַאֿפ טיירק ןָאה רעד
 ,(58.129 ,קצנילּפ) ןענרעל ןבײהֿפױא ךיז ןלָאז ןדִיי ידּכ ,קעװַא טייג טכַאנ יד
 טָאג זַא ,ןמיס ַא זיא ,גיוא ןייא וצ טלַאה ןוא סוֿפ ןייא ףיוא טייטש ןָאה ַא ןעוו
 ,(55,515 ,קינָאס {51.162 ,ליוק) טנרָאצ
 ,(61.607 ,ענעשזורּפ) םידש יד ךיז ןֿפױלעצ ,ןעיירק רענעה זַא

 ןוה

 יד ןעמ טמענ ,ןרעװ ןלַאֿפרַאֿפ טינ לָאז יז ,ליו ןעמ ןוא ןוה ַא טֿפױק ןעמ ןעװ
 יז טצירּפשַאב ןעמ ןוא שיט ןוֿפ לסיֿפ םעד םורַא לָאמ ַײרד יז טיירד ןעמ ןוא ןוה
 ןעמ טרעש -- -- .48:020 ,ענליוו) (ןָאה ַא טימ ןעמ טוט עבלעז סָאד) .רעסַאװ טימ
 -- -- .(61.606 ,ענעשזורּפ) שיט םורַא לָאמ ַײרד יז טיירד ןעמ ןוא קע םעד ּפָא ריא
 ,(51,837 ,ֹװַאטסָאּפפ שיט ןוֿפ לסיֿפ םורַא לָאמ ַײרד יז ןעמ טיירד
 ,שטייב) םיוב ַא וצ לסיֿפ םַײב ןדניבנָא סע ןעמ ףרַאד ,ןצקָאװק טשינ לָאז לדניה ַא
4,ׂ, 
 ןיא ּפָא יז ןעמ טקנוט ,רעייא ףיוא ןצעז טשינ יז ליװ ןעמ ןוא ,טעקָאװק ןוה ַא זַא
 ,(59.669 ,שטיװָאלינוד) רעסַאװ
 ,צטױט ןגעװ ןדער בוטש רעד ןיא טשינ ןעמ רָאט ,ךעלדניה ףיוא טצעז ןעמ זַא
 ,(60.892 ,קינָאס) רעייא יד ןיא ןרגּפ ןלעװ ךעלדניה יד לַײװ
 יז ןעמ ףרַאד ,רעייא יד ןוֿפ סױרַא ךעלעדניה עלַא ןלָאז עקשטָאװק רעד ַײב ידּכ
 יד .רעטסיולק ןוֿפ סױרַא ןעייג ןטסירק יד ןעװ ,גָאט ַײב ףלעוװצ גָאטנוז ןצעזֿפױא
 סױרַא ןעייג ןדִיי ןעװ ,תבש סעקשטָאװק ערצייז ףיוא ןצעז זדנוא ַײב רעדיװ ןטסירק
 ,(54.004 ,צלָאקס) לוש רעד ןוֿפ
 טימ סױרַא ןלָאז ךעלעדניה יד זַא ,ליװ ןעמ ןוא רעייא ףיוא ןוה ַא טצעז ןעמ זַא
 .61.325 ,עלָאגעשיימ) לטיה ַא ןיא רעייא יד ןַײרַא םעד רַאֿפ ןעמ טגייל ,ךעלקיבושט
 ,שטיװָאלינוד) ךעלעדניה ןײגסױרַא ןלעװ ,טכַאנ רַאֿפ רעייא ףיוא ןוה ַא טצעז ןעמ זַא
7,, 

 .(37,362 ,שזדָאל) דנילב לָאמ ןַײנ יז טרעװ ,ייא ןַא טגייל יז רעדייא ןוה ַא
 .(24803 ,קסירט) ןטלַאה טשינ יז ןעמ רָאט ,גָאט ןיא לָאמ ייווצ ךיז טגייל ןוה ַא ביוא
 -- .659.670 ,שטיװָאלינוד) עשזייד ַא רעטנוא יז ןעמ טצעז ?,ךיז טסיג ןוה ַא זַא
 .(60.985 ,קָאשיבַײל) רעלעט ַא ןוֿפ ַײלעצרָאּפ ענעסיוטשעצ ריא ןעמ טיג
 ערוק, טגירק ןעמ לַײװ ,ייא ןַא טימ זיא ןוה ַא יצ ,ןקוק טינ ןעמ רָאט טנװָא ןיא
 ,(52.445 ,ענעשזורּפ) "עטָאּפצלס

 .ץכעלָאש ןָא רעיא סױרָא טֿפרַאװ ?
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 .(61.868 ,ןישטיהָארד) 'קָאליװיװ ַא ןגייל יז טעװ ,ייא ןַא ףיוא טסע ןוה ַא ןעוו
 ,צלָאגעשיימ) ןגָאלשעצ ךיז טעו רעצעמע זַא ,ןמיס ַא זיא ,ךיז ןגָאלשעצ רעניה זַא
 .(3.608 ,קָאשינעװעד) טסעג ןעמוק ןלעװ סע זַא -- -- .,(2
 יז לַײװ ,טיױט ףיוא ןעייג ייז זַא ,ןגָאז טינ ןעמ רָאט ,רעניה ןטכעש טייג ןעמ זַא
 .(42.682 ,גרעבמעל) ןעײטשרַאֿפ ןוא ןרעה
 ךיז ןעק יז לַײװ ,ןרעה לָאז יז זַא ,ןוה יד ןטכעש ייג ךיא :ןגָאז טשינ רָאט ןעמ
 .09.304 ,קָאטסילַאיב) ןלעטשנגעקַא ןטכעש םַײב
 -- --.34.4482 ,שטיטַאימעס) ןמיס רעטוג ןייק טינ זיא ,ןָאה ַא יװ טיירק ןוה ַא ןעוו
 ,עװָארעלקַאב) ןבעל ןרַאֿפ ךעלרעֿפעג זיא סָאד לַײװ ,ןעװעדָאה טינ יז ןעמ רָאט
 ,שטיװָאלינוד ;61.867 ,ןישטירָארד) ןענעליוק דלַאב יז ןעמ זומ -- -- .(3
 יד ןטסעמסיוא ריא טימ ןעמ ףרַאד -- -- .(52045 ,ענליוו ; 12,394 ,ענווָאק 5
 בוא ;ןענעליוק יז ןעמ ףרַאד ,ּפָאק רעד סיוא טמוק לעװש רעד ַײב בוא ;בוטש
 ; 2382 ,ענישטשקרַאש ;1.142 ,זדָארבדָאּפ קצ םעד ןקַאהּפָא ןעמ ףרַאד ,קע רעד
 .(24.804 ,קסירט
 ,(61.376 ,צלָאגעשיימ) שינעמצלק ןַײז טעװ ,ןוה ַא ךיז טמולח סע ןעו

 טנוה

 ,וָאקירטעּפ ;22,221 ,קסירט) ןמיס רעטוג ַא זיא ,טנוה ַא געוו ןיא טֿפערט ןעמ זַא
1ׂ,., 
 ,(19,852 ,ײמָאלָאק) טינ -- ץַאק ַא ;ןעמ טלעוּפ ,טנוה ַא רעביא טֿפױל סע זַא
 .(48.279 ,לעװַאש) םיאנוׂש ןעמ טָאה ,טנוה רעצרַאװש ַא טלַאֿפַאב סע זַא
 .(14.112 ,עשזמָאל ; 39,024 ,וויושעבורה) ןצעזוצ ךיז ןעמ לָאז ,ןלַאֿפַאב טניה זַא
 ,ןלַאבריװ) רע טֿפױלטנַא -- גַײֿפ ַא ענעשעק ןיא ןעמ טכַאמ ,ןָא טלַאֿפ טנוה ַא זַא
 ,(12.558 ,ענווָאק 8
 .(12.791 ,שטיװָאלינוד) רע טֿפױלטנַא ,גַײֿפ ַא טנוה ַא סיוא טלעטש ןעמ זַא

 ,ןעשזוּפ ןייג רע לי רעמָאט ,ןגַײֿפ ַײרד ןטלַאה ןעמ ףרַאד ,טנוה ַא טעז ןעמ זַא .
 טסעװ וד / דניק סווׂשע טסיב וד / טנוה ,טנוה ,טנוה, :לָאמ ַײרד ןגָאז ןעמ ףרַאד
 ,(31.006 ,קינָאס) "ןסַײרעצ ךיד ןוא םידש עלַא ןעמוק ןלעװ / ןסַײב ךימ
 רעדָא טוט , :ןגָאז ןוא ןגַײֿפ ענעשעק ןיא ןכַאמ ןעמ ףרַאד ,טניה טעז ןעמ זַא
 .(48.284 ,לװַאש) "ןבעג טעװ טָאג יװ / ןבעל

 טסיב וד / טנוה ,טנוה ,טנוה, :ןגָאז ןעמ ףרַאד ,טנוה ןוייב ַא טנגענַאב ןעמ זַא
 ןלעוװ) םינָאלװַײט ןעמוק ןלעװ / ןסַײב ךימ וטסעװ / דניק סכקצי ןיב ךיא / דניק סווׂשצ

 .(25.933 ,ענשטָאּפָא) "ןסַײרעצ ךיד ןלעװ ןוא / (61,771 ,רימדול .ןעגנַאלש ןעמיק

 טסיב וד ,סֿבקעי ןיב ךיא / טנוב ןַײד ךַאמרַאֿפ / טנוה ,טנוה, :לָאמ ַײרד -- --
 .1.750 ,יטסָאמ) "ןסַײרעצ ךיד ףלעו יד ןלעװ / ןסַײב ךימ טסעװ וד / סווׂשע
 |דניק סֿבקעי ןיב ךיא / טניבעג ןַײד סילשרַאֿפ / טנוה ,טנוה, :לָאמ ַײרד -- --
 ,(10,890 ,וָארטסָאו "דניק סווׂשע טסיב וד

 רעמָאט / טנוה סווׂשע טסיב וד ןוא / דניק סֿבקעי ןיב ךעי / טנוה ,טנוה, -- --
 "ןסַײרּפָא ּפָאק םעד ריד ןוא לװַײט רעזייב ַא ןעמוק טעװ / ןסַײב ןלעװ ךימ וטסעװ

 ,(47.231 ,יָאנישזָאר) "ןסַײרעצ ףלעו ןעמוק ריד ןלעװא ,-- -- .(37.668 ,ווערָאק)

 ,ץכעלָאש ןָא יא ךַאװש ַא 8
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 / דניק סוװוׂשע טסיב וד / טנוה ,טנוה, :ןגָאז ןוא טנַאה צקניל יד ןבײהֿפױא -- --
 ןַײמ ןעמוק טעװ / ןסַײב ןלעװ ךימ טסעװ וד זַא / דניק סֿבקעי ןיב ךיא ןוא
 .(7.217 ,קסישטשָאמ) "ןסַײרעצ ךיד טצװ ןוא ֿבקעי עדייז
 -- - 423,143 ,קסניּפ) "תיבה-לעב ןַײד ףיוא, : ןגָאז םיא ןעמ ףרַאד ,טליב טנוה ַא זַא
 .(38.013 ,ענליוו) הנותח ַא ןַײז טעװ ,-- -- .(1,504 ,טנליוו) םינּתוחמ ןעיײיג
 ,שטיװָאלינוד) הֿפרׂש ַא ןַײז טעװ ,ךייה רעד ןיא ּפָאק םעד ןסיררַאֿפ טליב טנוה ַא זַא
 .(60,728 ,צנעשזורּפ ; 60,395 ,קינָאס ;46
 .(25.882 ,טנישטשיוקרַאש) ןברָאטשעג שטנעמ ַא זיא ,טכַאנ ַײב -- --
 ,שטיװָאלינוד) ןברָאטשעג רעצעמע זיא ,ּפָאק םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טימ טליב טנוה ַא זַא
 .(61.728 ,טנעשזורּפ ;1 486
 טצז טנוה רעד ,ןברַאטש טייג רעצעמט זַא ,ןמיס ַא זיא ,טכַאנ ַײב טליב טנוה ַא זַא
 .(58.1231 ,קצנילּפ) םיא רַאֿפ ךיז טקערש ןוא תוומה ךאלמ םעד
 תװמה ךאלמ רעד זַא ,ןמיס ַא זיא ,רעקנַארק ַא טגיל סע ּוװ בוטש ַא ַײב -- --
 .(38.837 ,וויושעבורה) התימל ֿבורק זיא רע ןוא ,םורַא ךיז טיירד
 קילגמוא ןַא ןעשעג בוטש רענעי ןיא טצוװ ,רעטצנעֿפ ַא רעטנוא רעגייז ַא ףלצווצ -- --

 .(15.483 ,קסניּפ)
 יד ןרעה ייז זַא ,ןמיס ַא זיא ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ טױט ןתצב ןעקװַאה טניה ןעװ
 ,(32.665 ,עקָאסיװ) למיה ןיא םיכאלמ יד ןוֿפ ןענייוװעג

 .רעביא ןעמ ףרַאד ,ןליב טנוה ַא טרעה ןעמ ןוא ףָאלש ןוֿפ ףיוא ךיז טּפַאכ ןעמ ןעוו
 .(14.111 ,עשזמָאל) ךוש ַא ןרעק
 ,(54435 ,עזערעב-זוטרַאק) דניק ַא ןריובעג טָאטש ןיא טרעװ ,ךיז ןליּפש טניה ןעװ
 ,(54,434 ,עזערעב-זוטרַאק) שטנעמ ַא ןברַאטש טָאטש ןיא טצוו ,ךיז ןגָאלש טניה ןעוו
 ,(377 ,צנליוו) ןמיס רעטכעלש ַא זיא ,טציָאװ טנוה ַא זַא
 ,(61,728 ,ענעשזורּפ 132,376 ,שטיװָאלינוד 448,331 ,לװַאש) הֿפרׂש ַא ןַײז טעװ -- --
 ,ענעשזורּפ ; 10,322 ,שטיװָאלינוד ;48330 ,לװַאש) ןברַאטש רעצעמע טצוװ -- --
 .(ןז"דנ 62.892 ,עװָארעלקַאב ;!טכַאנ ַײב ןעווו) 8
 .(48275 ,לװַאש) תוומה ךאלמ םעד רע טעז -- --
 ,וויושעבורה ;13.651 ,ענול) טָאטש ןיא םורַא תוומה ךאלמ רעד טייג ,טכַאנ ַײב -- --
 יד טעװ רענייא ןוא -- -- .(62.047 ,ץיװָאקשזרָאג ;32.382 ,שטיווָאלינוד 8
 ,(56,301 ,וװָאקַאמ) ןברַאטש טכַאנ
 ףרַאד -- ,טָאטש ןיא זיא תוומה ךאלמ רעד זַא ,ןמיס ַא זיא ,טניה ןעיָאװו סע ןעוו
 .(12.516 ,צנוװָאק) טנַאװ ןיא ןּפַאלק ןוא סוֿפ ןטכער ןוֿפ ךוש ַא ןוטסיוא ןצמ
 ןטימ ךוש ַא רעביא ןעמ טרעק -- -- .(40.115 ,קסירט) ?שיטצעוו ַא ןרעקרעביא -- --
 .(19,854 ,ײמָאלָאק) ּפָארַא םינּפ
 ,(55.562 ,קינָאס) יוג ַא ןברַאטש ץעגרע טצװ ,טעיָאװ טנוה ַא ןעוו
 טרָאד טצװ שטנעמ ַא זַא ,ןמיס ַא זיא ,בוטש ןבעל טעקװַאה טנוה רעצרַאװש ַא ןעוו
 .(54.442 ,עזערעב-זוטרַאק) ןברַאטש
 ,זדָארבדָאּפ ;26,048 ,שטשישזָאר) ךוש ַא ןרעקרעביא ןעמ ףרַאד ,טעיָאװ טנוה ַא זַא

 ,ןישטיהָארד) זָאלג ַא רעדָא -- -- .38,8233 ,וויושעבורה ;38,006 ,ענליו 3
 .(22.200 ,קסירט) שָאלַאק ַא -- -- .(24,551 ,עקלָאקָאס) עטשעמ ַא רעדָא -- -- .(9

 .ךוש ןטלַא ןַא 9
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 לָאמ ַײרד ןעַײּפשסױא ןוא ךוש ַא ןרעקרעביא ןעמ ףרַאד ,ריט רעד רעטנוא -- -- 0
 462,066 ,ץיװָאקשזרָאג) -- -- טכַאנ ַײב -- -- .(59:007 ,דָארבמיכָארט)

 טנעה ענַײז ףיוא ,ּפָאק ןַײז ףיוא , :טגָאז ןעמ ןוא ךוש ַא רעביא ןעמ טרעק - -- 1
 ,(30.647 ,שטיטודזַא) *סיֿפ ןוא

 .(15,775 ,שטיוויול) לָאמ ַײרד סיוא טַײּפש ןעמ רעדָא שטַאל ַא רעביא ןעמ טיירד -- -- 2
 -- == .(61.913 ,ןַאיצנעװס-ַײנ) טָאטש ןיא רעטיוט ַא ןַארַאֿפ זיא ,טנייוו טנוה ַא זַא 3

 (1,413 ,זדָארבדָאּפ) טנַאװ ןיא ןּפַאלקנָא ךוש ַא טימ ןעמ ףרַאד
 ,וויושעבורה ;38.014 ,ענליוו) טָאטש ןיא איֿבנה והילא זיא ,ךעלײרֿפ ןענַײז טניה זַא 4

 ,(30.614 ,שטיטַאימעס 8
 ןוא טיורב טימ רעטוּפ ןעמ טמענ ,בוטש רעד וצ טנוה ַא ןענייוועגוצ ליוו ןעמ ןעוו 5

 ןסע טנוה םעד טיג ןעמ ןוא שיט ןוֿפ טסַײל םורַא לָאמ ןביז םורַא סע טיירד ןעמ
 ,(1,295 ,זדָארבדָאּפ)

 ןגָאװ ַא ןוֿפ דָאר ַא ךרוד לָאמ ןביז ךרוד םיא ןעמ טזָאל ,ןסקַאװ טינ לָאז טנוה ַא ידּכ 6
 .(129,501 ,זדָארבדָאּפ)

 ןרעװ טעגרהרעד טרָא ןקיבלעז ןֿפױא זומ ,טנוה ַא טעגרה גוצ-ןַאבנזַײא ןַא ןעוו .7
 ,(62.075 ,ץיװָאקשזרָאג) שטנעמ ַא

 ןעמ טעװ -- -- .(38047 ,ענליוו) אנוש ַא ןעמ טָאה ,טנוה ַא ךיז טמולח סע ןעוו .8
 ,עשומָאל) סטכעלש םיאנוׂש ןדער -- -- .(60,567 ,קינָאס) ןגָאלש רעדָא ןגירק ךיז
 ,(30,920 ,גרעבמעל) ןוט סטכצלש אנוש ַא ליװ ,ךָאנ טֿפױל -- -- .,7

 טיאנוׂש טָאה ןעמ זַא ,ןמיס ַא זיא ,םיריזח רעדָא טניה םולח ןיא טעז ןעמ ןעוו .9
 ,(46.184 ,ףָאהנעוװיל)

 ,טלָאגעשיײימ) םיאנוׂש ךס ַא טָאה ןעמ זַא ,ןמיס ַא זיא ,ןסַײב טניה זַא ,ךיז טמולח סע ןצוו 0
 .(60.428 ,קינָאס) דנַײרֿפ עטוג טָאה ןעמ זַא -- -- 461,740 ,ענעשזורּפ 3
 .(60.428 ,קינָאס) דנַײרֿפ עטכעלש טָאה ןעמ זַא ,ןמיס ַא זיא ,טשוק טנוה ַא זַא -- --

 .(60.539 ,קינָאס) רָאי טכעלש ַא ןַײז טעװ ,םולח ןיא טניה רוּפיּכ-םוי טעז ןעמ ןעוו .1

 גנירצ ה

 ווירב ןטוג ַא ןעמוקַאב טעװ ןעמ זַא ,ןמיס ַא זיא ,גנירעה םולח ןיא טעז ןעמ ןעוו ,2
 .(60,569 ,קינָאס)

 ף לָא װ

 וצ ןעמוק ייז לַײװ ,ףלצעװ ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד טינ ןעמ רָאט ןסע םַײב ,3
 ,(698 ,ענליוו) ןֿפױל

 }5682 ,ענישטשיולזָאק) קידלזמ ןַײז טעװ ,ףלָאװ ַא געוו םעד ךרוד טֿפױל סע ןעוו .4
 ףיוא ןמיס ַא זיא -- -- .(61306 ,עלָאגעשיימ ; 51,506 ,עסּפָא ; 58,391 ,זדָארבדָאּפ
 .(57,861 ,שטיװָאלינוד) סטכעלש

 ,(60,906 ,עװָארעלקַאב) רעגנוה ףיוא ןמיס ַא סָאד זיא ,דניק ַא טסַײרעצ ףלָאװ ַא ןעוו ,5
 .(61.277 ,עלָאגעשיימ) ןכדש ַא ןעמוק טעװ ,ףלָאװ ַא ךיז טמולח סע ןעוו ,6

 סקלישטי בָארָאװ

 ןעמוק טעװ סע :סטוג ןָא רע טגָאז ,רעטצנעֿפ ןיא טּפַאלק קישטײבָארָאװ ַא ןעוו 7
 .22,916 ,ענישטשוקרַאש) המודּכו טלעג רעדָא ווירב ַא

10 ?49561. 
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 עעפפזיװ

 ,(62,035 ,ץיװָאקשזרָאג) ןמיס רעטוג ַא זיא ,בוטש ןיא ךיז טזַײװַאב עלעזיוו ַא ןעוו

 2טקרעװצװ

 טעװ סע זַא ,רעכיז זיא ,עקרעוועוו ַא דלַאװ ביײהנָא םַײב טֿפערט הלגע-לעב ַא ןעוו
 ,ןלַאֿפ טעװ דרעֿפ ַא ,ןכערבעצ ךיז טעװ דָאר ַא :קילגמוא ןַא ןֿפערט םיא געוו ןֿפױא
 ,(13,394 ,עשזמָאל) המודּכו

 ֿכעֿלעצגײֿפ.רצמוז

 ןעװ -- .(4.554 ,קציול) ךרַאּפ ַא סע טמוקַאב !!,עלעגיײֿפ-רעמוז ַא טּפַאכ דניק ַא ןעוו
 ןעלגילֿפ יד ןוֿפ ּפָארַא ךיז טמענ ,?לטָאמ עטַאװעכרַאּפ, ַא טנַאה רעד ןיא טמענ ןעמ
 .(קינָאס) ךרַאּפ םעד ןוֿפרעד טמוקַאב ןעמ ןוא ,רילָאק רעד

 1יעבַאשז

 -- =- .45.847 ,שטיװיול) קידלזמ זיא ,סוֿפ ַא רעבירַא טגנירּפש עבַאשז ַא ןעוו
 זיא ,געװ ןרעביא -- -- .(60:280 ,קינָאס) ןמיס רעטכעלש ַא זיא ,סיֿפ יד רעטנוא
 .עלקַאב) קידלזמ זיא ,טנַאה ןיא םענייא וצ ןַײרַא -- -- .(14.176 ,ענול) קידלזמ
 .(61.870 ,ןישטיהָארד) קידלזמ זיא ,בוטש ןיא ןַײרַא -- -- .(60:905 ,עװָאר
 -- -- 424820 ,קסירט ;12,741 ,שטיװָאלינוד) יז טליש ,עבַאשז ַא טּפַאכ ןעמ ןעו
 ,(61,920 ,ןַאיצנעװס-ַײנ) יז טלעווק ןעמ ןעוו
 ,ןגיוא יד ןיא ץלַאז, :לָאמ ַײרד ןעמ טגָאז ,עבַאשז ַא ףיוא ףױרַא טצרט ןעמ ןעוו
 ,(טליש יז לַײװ :2.632 1,136 ,זדָארבדָאּפ) "זָאנ ןיא רעֿפעֿפ
 ,(60596 ,קינָאס) ןצייר טינ ךיז ןעמ רָאט סעבַאשז טימ
 ,(15.742 ,שטיוויול) ןטלעש טינ ןעמ רָאט סעבַאשז
 -- =- .(14,176 ,ענול) ןטלישרַאֿפ ןָאק יז לַײװ ,ןענעגרה טינ ןעמ רָאט עבַאשז ַא
 ,(61.617 ,ענעשזורּפ) עמַאמ-עטַאט ןטליש טעװ יז לַײװ
 ןעעז ךעלגנִיי-רדח .ןרעטלע יד ןברַאטש סע לַײװ ,עבַאשז ַא ןגָאלש טינ רָאט ןעמ
 ,(19,858 ,ײמָאלָאק) טלעש יז ןעוו ,ןּפיל יד טימ טכַאמ יז יװ ,ןליֿפַא
 טלָאמעד .סָאד םיא טלייצרעד ןוא טָאג וצ יז טמוק ,עבַאשז ַא טעגרהרעד ןעמ ןעוו
 .(61.209 ,וועטיק) עמַאמ-עטַאט קעװַא רעגעלש םעד ַײב ןברַאטש
 .(60.596 ,קינָאס) עבַאשז ַא ןיילַא ןעמ טרעװ ,עבַאשז ַא ןָא טַײּפש ןעמ זַא
 .(60.244 ,קינָאס) עבַאשז ַא ןעמ טרעװ ,טיורב םוצ טינ ךיז טשַאװ ןעמ זַא
 ,ײמָאלָאק) עבַאשז ַא ןרירנָא ןעמ לָאז ,טֿפירשטנַאה ענייש ַא ןבָאה ליוװ ןעמ בוא
7, 

 ר יד ח

 .(7.369 ,םעדָאר) טסעג ןעמוק ןלצװ ,ריט רעד ןָא ךיז טבַײר ריזח ַא ןצוו

 .(10,323 ,שטיװָאלינוד) הֿפרׂש ַא ןַײז טעוװ ,יורטש טסע -- --

 11 ?ט{סזוט5 טט128/15.

 12 פסגטזט5 טט128/18.
 .00160ק4678--לרעטַאלֿפ 3

 .ךרַאּפרעמוז 14
 15 וּבמג.
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 ַאזַא טָאה ריזח רעד לַײװ .,ןטסַאֿפ ןדִיי ןֿפרַאד ,םיריזח ףיוא הֿפגמ ַא זיא סע ןעוו

 ,קינָאס) שטנעמ ַא ןטייט ןוא ןַײז העוט ךיז תוומה ךאלמ רעד ןָאק ,שטנעמ ַא יו ץרַאה
7ׂ, 

 ה י ח

 סיֿפ יד רַאֿפ ַײברַאֿפ טֿפױל סע ןוא ,דלַאװ ןיא רעדָא ןטרָאג ןיא טייג ןעמ ןעוו
 .(4840 ,שזדָאל) טייג ןעמ סָאװ ךָאנ ,סָאד ןלעוּפ טשינ ןעמ טעװ ,היח ַא סעּפע

 ןביוט

 ,(60.541 ,קינָאס) קילג ףיוא ןמיס ַא זיא ,ןביוט םולח ןיא טעז ןעמ ןעוו

 1עכַאּפערעשט

 ,םעד ןוֿפ טסע וק יד סָאװ ,לֿפעש םעד ןיא עכַאּפערעשט ַא ןַײרַא טגייל ןעמ זַא
 ,(30.141 ,קסירט) ךלימ ךס ַא ןבעג יז טעװ

 עעקר עשטצשַאי

 ,שטיװָאלינוד) ןרעװ טלױֿפעצ סוֿפ רעד טצוו ,סוֿפ ןרעביא טכירק עקרעשטשַאי ַא ןצוו
7, 

 זייל

 ,שטיוויול) קנַארק ןוא לעג ןרעװ טעװ ןעמ לַײװ ,זַײל ףיוא ןטערט טשינ רָאט ןעמ
8, 
 ,עװָארעלקַאב) ךַײר ןַײז דניק סָאד טעװ ,ּפָאק סדניק ןיא זַײל טניֿפעג ןעמ בוא
9),., 
 קירטש ַא ןדניב ןלעװ זַײל יד :יײז ןעמ טַײרש ,ןעמעק טינ ךיז ןזָאל רעדניק ןעוו
 ןַײל יד -- -- .(47728 ,גרעבמעל) ןַײרַא םענורב ַא ןיא דניק סָאד ןּפעלשנַײרַא ןוא
 יד ןּפעלשקעװַא ןוא רָאה יד וצ יז ןדניבוצ ,קירטש עסיורג ַא ןטכעלֿפסױא ןלעוו
 ,(21.958 ,ענדָארג) ןעקנירטרעד ןעמצינ םוצ רעדניק
 ,קינָאס) טלעג ןגירק טעװ ןעמ זַא ,ןמיס ַא זיא ,זַײל םולח ןיא טצז ןעמ ןעװ
 .(62.388 ,שטייב) ןמיס רעטוג ַא זיא ,ײלֿפ רעדָא -- -- 5

 זיװמ

 ,ענדָארג) ןענרעל טסעגרַאֿפ ןעמ לַײװ ,ןטלַאה טינ טנַאה ןיא ןעמ רָאט זיומ ַא
5. 
 ;1.594 ענליוו) זַײמ ןַײרַא ןעמ טגנערב ,קידנסע בוטש ַא ןיא ןַײרַא טייג ןעמ ןעוו
 }61.989 ,ןַאיצנעװס-ַײנ } 1,157 ,זדָארבדָאּפ ; 35,937 ,פנדָארג 0 ,שטיװָאלינוד

 -- -- .(61,151 ,ענעשזורפ ,2 ,עשזמָאל 151,906 ,צילַאזָאר 5 ,ענישטשיולזָאק

 .(1,587 ,ענליוו) *זַײמ יד ןַײא ַײב ,זַײּפש יד זדנוא ַײב; :הללק ַא םענעי ןעמ טיג

 .(15.742 ,שטיוויול) ןעַײּפשסױא טינ ןעמ רָאט זױמ ַא ףיוא
 ןוא טכַאנ ַײב ןעמוק טצװ יז :ןעַײּפשסױא טינ ןעמ רָאט זיומ רעטרגּפעג ַא ףיוא

 .(61,633 ,ענעשזורּפ) םידגב יד ןסַײרעצ

 ,(30.684 ,שטיטודזַא) ןטלעש טשינ ייז ןעמ רָאט ,ןדָאש ןעגנערב זַײמ ןעוו

 .(08610ת18--טערקדליש 6

 ,1.806144--שעדקע 7
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 -- -- .661.635 ,ענעשזורּפ) רעמ ןרעװ ןלעװ יז לַײװ ,ןטליש טינ ןעמ רָאט זַײמ
 יד ןקַאהעצ יז לַײװ -- -- .60.680 ,עלמָאבול) ןדָאש טימ ּפָא ןלָאצ ייז לַײװ
 ;22.511 ,שטיטאימעס ;18,943 ,עשזמָאל ;7,401 םעדָאר { 29,895 ,ענדָארג) םישובלמ
 .(7,168 ,קסישטשָאמ
 ןדָאש רעמ ןכַאמ ןלעװ ייז לַײװ ,סטכעלש ןייק ןדער טשינ ןַײמ ףיוא רָאט ןעמ
 ,(31,096 ,קינָאס)
 ,ןסערֿפעצ טָאה זיומ ַא סָאװ קָאז ַא ןטכיררַאֿפ טינ רָאט לדיימ ַא רעדָא לבַײװ ַא
 ,קסירט ;56.363 ,וועטיק) רעדניק יד ןגייז ןבעג וצ סָאװ ןבָאה טינ טעװ יז לַײװ
9ׂ, 
 ךלימ יד יז טרילרַאֿפ ,ןסערֿפעצ ןֿבָאה זַײמ סָאװ ,דגב ַא טײנרַאֿפ ןירעגייז ַא ןעוו
 .(23,315 ,עשרַאװ ;9.685 ,קציול ;54.416 ,לטעשז ;קסירב)
 ןבָאה ןעמ טעװ ,טעשזירגעגּפָא ןוֿפרעד ןבָאה ןַײמ סָאװ טיורב סָאד טסע ןעמ ןעװ
 ,(61.671 ,ענעשזורּפ ;60.852 ,קסניּפ) רענייצ עטנוזעג
 .(60,897 ,עװָארעלקַאב) ןסיבעגנָא טָאה ויומ ַא סָאװ ןסע וצ ךעלדעש זיא סע
 ןַא טימ ריא ןענערבסיוא ,זיומ ַא ןּפַאכ ןעמ לָאז ,זַײמ ןבַײרטרַאֿפ ליװ ןעמ ןעוו
 ,(60897 ,עװָארעלקַאב) זַײמ עלַא ןבַײרטרַאֿפ יז טעוו -- ןגיוא יד ןזַײא
 .(30.659 ,שטיטודזַא) רעגנוה ַא ןַײז טעװ ,זַײמ ךס ַא טעז ןעמ בוא
 יד ךיז ןלעטשרַאֿפ שדוח םעד ןיא לַײװ ,ןעַײלש ןייק ןסע טינ ןעמ רָאט זומּת ןיא
 ,(5.472 ,קסירב) ןעַײלש רַאֿפ זַײמ

 לחישמ
 ןוֿפ ּפָאק םוצ ךעלנע זיא עלעּפעק ןַײז לַײװ ,ןענעגרה טינ ןעמ רָאט לחישמ ָא
 ,(31,029 ,קינָאס) ןטַײר וצ ןעמוק חישמ טצװ םעד ףיוא סָאװ ,דרעֿפ םעד

 ,ןלייצרעביא ןוא ןּפַאכ סע ףרַאד ןעמ .הלואג יד ןַײז וצ רׂשבמ טמוק לחישמ סָאד
 ןרָאי ליֿפ ױזַא ,ךעלעטניּפ לֿפיװ .ךעלעגילֿפ יד ףיוא טגָאמרַאֿפ סע ךעלעטניּפ לֿפיװ
 ,(62.369 ,שטייב ;קינָאס) ןעמוק טעװ חישמ זיב ,ןטרַאװ ךָאנ ןעמ ףרַאד
 .דרעֿפ סָאד ןסייה טעװ ױזַא -- רעדוה ןסַײװ ַא ףיוא ןטַײר וצ ןעמוק טצװ חישמ
 ןײגכָאנ ןלעװ סע .רעסערג רָאנ ,סלחישמ םעד יװ ױזַא עקַאט זיא ּפָאק סדרעֿפ םעד
 "טסַײב ןוא טעּפָאק דרעֿפיס לַײװ ,קנע סטיה ,קנע סטיה, :ןצַײרש ןוא ןשטנעמ ךס ַא

 ,(59 ,992 ,קינָאס ,עלהׂשעמ שרעדניק)

 פעקיהָאס

 "!יהָאס ,יהָאס, :טגניז ןוא ךַאד ןֿפױא טכַאנ ַײב ךיז טצעז עקיהָאס ַא ןעוו
 ,(60.261 ,קינָאס) דניק ַא ןרָאבעג זיוה םעד ןיא טרעוו

 סע וו ָא ס

 ,(61.319 ,עלָאגעשיימ) דניק ַא ןרעװ ןרָאבעג טעװ ,טַײרש עװָאס ַא ןעוו
 .(61,319 ,עלָאגעשיימ) קידלזמ טינ זיא -- --

 קילגמוא ןַא ןֿפערט טרָאד ךיז טעװ ,זױה ַא ַײב רעדָא זױה ַא רעביא -- --
 .(55.490 ,שטמָארַײב)

.0066106112) 158 
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 .(3.649 ,קָאשינעװעד) ןענערב ןינב רעד טעװ ,ןינב ַא ןוֿפ סױרַא טֿפױל עװָאס ַא ןעוו
 יז ןעװ ;הֿפרׂש ַא ףיוא ןמיס ַא סָאד זיא ,רענעט עגנַאל טימ טַײרש עוװָאס ַא ןעוו
 זױה ןקידתונכש ַא ןיא דניק ַא ןרָאבעג טרעװ ,רענעט עטקַאהעגּפָא טימ טַײרש

 .(60,920 ,עװָארעלקַאב)

 לעקָארָאס
 ,קינָאס) סַײנ סעּפע ןַײז טעװ סע זַא ,ןמיס ַא זיא ,עקָארָאס ַא טֿפערט ןעמ ןעװ

5,),., 
 .(60.410 ,קינָאס) טסעג ןעמוק ןלעװ ,ךיז טסַײר עקָארָאכ ַא ןעוו

 ,שטימלָאט) הרוׂשב עטוג ַא ןעמוק טעװ ,רעטצנעֿפ ןגעק טעלַארק עקָארָאס ַא ןעוו

 רעטצנעֿפ ןרעטנוא טעקַארק יז ןעו :7,196 ,קסישטשָאמ 55,559 ,קינָאס (1
 .(ךַאד ןֿפױא רעדָא
 טסַאג ַא ןעמוק טצװ ,םינּפ ןטימ רעטצנעֿפ ןגעקַא ךיז טלעטש עקָארָאס ַא ןעוו

 ריד ַאנ :עקָארָאס רעד טגָאז ןעמ ןעװ .ױרֿפ ַא -- קע ןטימ ביוא ;ןיױשרַאּפסנַאמ ַא
 ,טבַײלב יז ביוא ;טסעג עטכעלש סָאד ןענעז ,טֿפױלטנַא יז ןוא ,ץלַאז טימ טיורב

 .(19,835 ,ײמָאלָאק) טסעג עטוג סע ןענעז

 עדַאטס

 ,צלָאגעשיימ) טֿפַאשלצזעג ַא ןיא ןַײז ןעמ טצוװ ,תומהב עדַאטס ַא ךיז טמולח סע ןעוו

2,., 

 ?ןס ַײ רפ

 .(38,497 ,ענליוו) טלעג ףיוא ןמיס ַא ןענַײז ייז לַײװ ,ןטָארסיױא טינ ןעמ רָאט ןסַײרּפ
 ןגײלנַײרַא עקשוּפ ַא ןיא ןעמ ףרַאד ,ןסַײרּפ ךס ַא ןַארַאֿפ ןענַײז בוטש ַא ןיא ןעו

 וו ךיז ןקוקוצמוא טינ ,ןֿפרַאװקעװַא סע סַאג ןיא קידנעייג ןוא סעקושז עכעלטצ
 .(34,213 ,ענליוו ןרעװ רוטּפ יז ןוֿפ ןעמ טעװ ,טלַאֿפ סע
 ,רגּפ ַא ןבעל סיוא ייז טלסיירט ןעמ ןוא לכיט ַא ןיא ןסַײרּפ ןַײא טלקיװ ןעמ ןעוו
 41,178 ,זדָארבדָאּפפ בוטש ןוֿפ ןדניװשרַאֿפ ייז ןלעוו

 ס קו ֿפ

 ,שטיװָאלינוד) סטוג ףיוא ןמיס ַא סָאד זיא ,געוו םעד ןצעמע רעביא טֿפױל סקוֿפ ַא :צוו
1ׂ.). 

 לניופ

 עטוג -- -- .(48.318 ,לװַאש) סַײנ ןַײז טעװ ,רעטצנעֿפ ןיא טגניז עלעגייֿפ ַא ןעוו

 .(60.829 ,קסניּפ) תורוׂשב
 ,(34.728 ,ײמָאלָאק) קילג ןעמוק טצװ ,רעטצנצֿפ ןֿפױא ךיז טלעטש עלעגייֿפ ַא ןעוו
 טעװ -- -- .(38018 ,ענליוו ; 13,347 ,עשזמָאל) תורוׂשב עטוג ןָא יז טגָאז -- --
 .(61,752 ,ענעשזורּפ ; 60,396 ,קינָאס) ווירב ַא ןעמוק
 ,(60,958 ,ןַאשזור) טלעג ןעמוק טצװ ??,קישטֿפול ןכרוד ןַײרַא טקוק -- --
 ,(4849 ,שזדָאל) ווירב ַא ןעמוק טעװ ,טרעשטיװצ ןוא רעטצנעֿפ ןכרוד -- --

26 702. 

.0610188108 0018148) 22 
 ,עקטרָאֿפ 3
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 }61.827 ,רימדול ;60.409 ,קינָאס) ןמיס רעטוג ַא זיא ,רעטצנעֿפ ןיא טּפַאלק -- --

 .ינוד 29,330 ,קָאטסילַאיב) הרוׂשב עטוג ַא ןעמוקנָא טצװ -- -- .(34,247 ,צנליוו

 .(60.904 ,עװָארעלקַאב ;24.830 ,קסירט ;22,913 ,ענישטשיוקרַאש ;32,345 ,שטיװָאל
 ;15.026 ,שזדָאל }32,307 ,קָאבולג ;3.646 ,קָאשינעװעד) ווירב ַא ןעמוק טעװ -- --

 .(9.432 ,וָאקירטעּפ ;61.932 ,ןַאיצנעװס-ַײנ ;7.2367 ,םעדָאר }12,787 ,שטיװָאלינוד
 ןעמוק טעװ -- -- .(15.633 ,ענליוו ; 9,432 ,װָאקירטעּפ) טסַאג ַא ןעמוק טצוו -- --

 .(30.615 ,שטיטַאימעס) טלעג

 סע זיא ,ךייה רעד ןיא קצװַא טילֿפ ןוא רעטצנעֿפ ןיא ןָא טּפַאלק עלעגייֿפ ַא ןעוו

 ,שטיװָאלינוד) הרוׂשב עטכעלש ַא סע זיא -- דרע רעד ףיוא ןעוו ;הרוׂשב עטוגַא

6ׂ),ׂ,. 

 .(62.036 ,ץיװָאקשזרָאג) ןמיס רעטוג ַא סע זיא ,בוטש ןיא ןַײרַא טילֿפ עלעגיײֿפ ַא ןצוו

 ,ענדָארג) הרוׂשב רעטוג ַא ףיוא גָאזנָא ןַא זיא סע :קידלזמ רעייז זיא -- --

 .ינוד) טכעלש ןַײז טעװ -- -- .(3.897 ,ןַאיצנעװס-ַײנ }40,314 ,ףָאהנעװיל ,2

 סױרַא טילֿפ סע ביוא לַײװ ,ןענעגרהוצ סָאד ןעמ ףרַאד -- -- .(22.342 ,שטיװָאל

 םעד ןדַײנשּפָא םעד ןעמ ףרַאד -- -- .(2,720 ,זדָארבדָאּפפ קידלזמ טשינ זיא ,קירוצ

 .448.345 ,לװַאש) קידלזמ ןַײז טעװ ,קע

 ,קָאשינצװעד) קידלזמ זיא ,ריט רעד ךרוד בוטש ַא ןיא ןַײרַא טֿפױל עלעגייֿפ ַא ןעוו

7),, 
 ,(61.749 ,ענעשזורּפ) קידלזמ זיא ךַאד ןֿפױא לגיױֿפ ַא ןוֿפ טסענַא

 טעװ ,ךעלגיײֿפ ףיא ךיז ןלעטש סע ןוא ךַאד םעד ןעיוב טקידנערַאֿפ ןעמ ןעוו

 .(56.279 ,שטיטַאימעס) זיוה קידלזמ ַא ןַײז סָאד

 רעדניק ןעַײרש טלָאמעד .הנותח ַא ייז ַײב זיא ,ןעמַאזוצ ןעֶ;לֿפ לגיײֿפ ךס ַא ןעוו

 .(60.408 ,קינָאס) *! ןֿפנָארב ןוא ךעקעל זדנוא טיג ,טַײל-הנותח, :ףױרַא

 רע זַא ,ןמיס ַא סָאד זיא ,ןשטנעמ םורַא ןעגנירּפש סעבושזד עסיורג טימ לגייֿפ ןעוו

 .(27.681 ,ענדָארג) םיאנוׂש טימ ןֿפערט ךיז טצוו

 .(60.510 ,קינָאס) החלצה סיורג ןבָאה ןעמ טעװ ,ןעֶילֿפ לגיײֿפ םולח ןיא טעז ןצמ ןעוו

 ש י ֿפ

 טרעה רע לַײװ ,ןעװעלַאשז ךיוה טינ םיא ןעמ רָאט ,שיֿפ ַא תבש טכַאמ ןעמ ןעוו

 ,"תבש רוֿבּכל, ןעמ טגָאז ,ןכַאמ םַײב קרַאטש ךיז טֿפרַאװ רע ןעוו .טײטשרַאֿפ ןוא

 .(42.680 ,גרעבמעל) ליטש רע טרעוו
 רעװש ייז ןלעװ סע לַײװ ,רעייא ןייק ןוא שיֿפ ןייק ןסע טינ ןרָאט רעדניק עניילק
 .(61.672 ,צנעשזורּפ) "ןושל םוצ רעװש זיא שיֿפ ַא,, .ןייצ יד ןסקַאװ

 -- = .(54,417 ,לטעשז ;12,465 ,ענוװָאק) ןמיס רעטוג ַא זיא ,שיֿפ םולח ןיא טצז ןעמ ןצעוו
 תוחמׂש ןַײז ןלעװ סע ןוא קידלזמ זיא -- -- .02,13ג ,קָאטסילַאיב) קידלזמ זיא

 ,שטיוװָאלינוד) הסנרּפ ןבָאה ןעמ טעװ -- -- .(62.402 ,ענדָארג ; 15.846 ,שטיוויול)
 .יײב ;60.433 ,קינָאס ;20,935 ,גרעבמצל) טלעג ןעמוקַאב ןעמ טעװ -- -- 8
 -- -- .(29.314 ,קָאטסילַאיב) רעדניק ךס ַא ןבָאה ןעמ טעװ -- -- .(61.942 ,ןַאיצנעװס
 ,קסניּפ) ןרעװ טקילגַאב ןעמ טעװ -- -- .660.421 ,קינָאס) ןבעל גנַאל ןעמ טעװ
 ףיוא ןעניועג ןעמ טעװ -- -- 60,883(.  ,עװָארעלקַאב ; 22,217 ,קסירטט ָׂ(2

 ,שטייב) טרילרַאֿפ ןעמ רעדָא ךיז ןעמ טגירק -- -- .(60.448 ,קינָאס) עירעטָאל רעד

 .(60.429 ,קינָאס) םעד ַײב הנותח ַא ןַײז ףרַאד סע -- -- ,(7
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 קילג סיורג ַא סָאד טַײטַאב ,שיֿפ טימ ךַײט ןסיורג ַא םולח ןיא טעז ןעמ ןעוו
 ,(60.570 ,קינָאס)
 ,(61.379 ,עלָאגעשיימ) הסנרּפ ףיוא ןמיס ַא זיא ,שיֿפ עקידעבצל ךיז ןעמולח סע ןעװ
 .1.501 ,ענליוו) ןגער ַא ויא שיֿפ עטיױט ;טלעג ןעמוקַאב ןעמ טעװ -- --
 ,קינָאס) ןגרָאז עטיורג ןבָאה ןעמ טעװ ,שיֿפ טּפַאכ ןעמ זַא ,ךיז טמולח סע ןעוו
 .(18923 ,עשומָאל) חוּכ ןבָאה ןעמ טעװ -- -- .(.(5

 יו"פ 8

 ,גרעבמעל) ווירב ַא ןעמוקַאב ןעמ טעװ ,טנַאה רעד ףיוא ױלֿפ ַא ךיז טלעטש סע ןעוו

 ,(60.414 ,קינָאס) טסעג ןעמוק ןלעװ ,טנַאה רעד ףיוא ױלֿפ ַא טּפַאכ ןעמ ןעוו

 נ- ליפ

 .(15.496 ,קסניּפ) ווירב ַא ןעמוק טעװ ,גילֿפ ַא ןַײרַא טלַאֿפ ייט זָאלג ַא ןיא ןעו
 ןַײז שַײֿבמ ןלעװ םיאנוׂש יד זַא ,ןמיס ַא זיא ,םולח ןיא ןגילֿפ טּפַאכ ןעמ ןעװ
 .(60.223 ,קינָאס)

 זיומרצדעל8

 ,ךַאז רעסַײװ ַא טימ ןוט עכָאֿפ ַא ןעמ ףרַאדַאב ,זױמרעדעלֿפ ַא ןעֶילֿפ טעז ןעמ זַא
 ,(60,836 ,קטניּפ) ןלַאֿפּפָארַא טעװ יז ןוא
 ,ּפָאק ןויולב ןטימ ןייג וצ הנּכס ַא זיא ,םורַא טילֿפ זיױמרעדעלֿפ יד ןעוו ,טנװָא ןיא
 ,עװָארעלקַאב) ּפָאק םעד ןרעיובכרוד ןוא רָאה יד ןיא ןסַײרגַײרַא ךיז ןָאק יז לַײװ
4, 
 קעװַא סע טגייל ןוא ּפָאק סנשטנעמ ַא ןוֿפ רָאה ַא סױרַא טסַײר זױמרעדעלֿפ ַא ןעוו
 .(50:188 ,רודמַא) ןברַאטש שטנעמ רעד טעװ ,םיוב םענעקורט ַא ףיוא
 ,(55.419 ,שטמָארַײב) ןַײרַא טילֿפ יז ןיהּוװ ,קילג ךיז טימ טגנערב זױמרעדעלֿפ ַא
 ןַײז בוטש ןיא טעװ ,ןױמרעדעלֿפ ַא ןַארַאֿפ זיא ןוויוא ןרעטנוא בוטש ןיא ביוא
 ,(15.513 ,קסניּפ) תולד
 ,ריט ןַײז ןוֿפ לעװש רעד ַײב יז טבָארגרַאֿפ ןוא זױמרעדעלֿפ ַא טּפַאכ סָאװ רעד
 .(50.816 ,לָאדָאכוס) בוטש ןיא הכרב יד ןבָאה טצװ רעד
 ,(1.116 ,זדָארבדָאּפ טנַאװ ןיא זױמרעדעלֿפ ַא ןעױבוצנַײרַא קידלזמ זיא'ס
 ידּכ .קילג ןוֿפ ןמיס ַא זיא ,בוטש ַא ןיא טכַאנ רַאֿפ ןַײרַא טילֿפ זױמרעדעלֿפ ַא ןעוו
 רעביא ןגָאלשוצ ןוא ןּפַאכ זױמרעדעלֿפ יד ןעמ ףרַאד ,ןרעכיזרַאֿפ וצ קילג סָאד
 טֿפעשעג רעדָא זױה ןוֿפ ריט רעד רעביא -- -- .(13063 ,עשזמָאל) ריט רעד
 ,(62.361 ,שטייב)
 ןּפַאלקֿפױא ןוא רעצַײרג ַא טימ ןטכעש יז ןעמ ףרַאד ,זױמרעדעלֿפ ַא טּפַאכ ןעמ זַא
 ,קינָאס) קידלזמ רעייז זיא סָאד -- טנַאװ רעד רעביא ןעלגילֿפ עטײרּפשצצ טימ
 רענעדלָאג רעדנַא ןַא רעדָא דלָאג טכע ןוֿפ לרעגניֿפ ןדלָאג ַא טימ ןטכעש -- -- ..8
 סָאד ןצירּפשַאב טולב ןטימ ,לדנער ַא טימ ןטכעש -- -- .04827 ,קסירטש  ךַאז
 ,קינָאס) בוטש ןיא קינייװעניא ריט רעד ףיוא ןּפַאלקנָא זױמרעדעלֿפ יד ןוא ,לדנער
 ןוֿפ לעװש רעד רעטנוא ןבָארגַאב ,עבטמ רענעדלָאג ַא טימ ןטכעש -- -- 5
 ןוא לקירטש ַא טימ ודלַאה םעד ןדַײנשרעביא -- -- .(46.669 ,דָארב) בלעוועג
 ,(8,493 ,וװעסָאס) זיוה ןרעטנוא ןבָארגרַאֿפ ךָאנרעד
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 ןַא ןעמ טניֿפעג ,טלוצ-תיב ןֿפױא טכַאנ ַײב זיױמרעדעלֿפ ַא טבָארגרַאֿפ ןעמ ןעוו
 .(61.360 ,עלָאגעשיימ) רצוא
 םעַײנ ַא ןיא טייהרעקידעבעל ןַײרַא יז טגייל ןעמ ןוא זױמרעדעלֿפ ַא טּפַאכ ןעמ
 .ָאנד ןיא רעכעל ןַײנ טכַאמעג רעֶירֿפ םיא ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,לּפעט םענעדרע
 ןעמ טייג ךָאנרעד ,לדנעב ַא טימ ןדנוברַאֿפ ןוא טקעדעגוצ טוג טרעװ לּפעט סָאד
 ףיוא .סעקשערעמ ןוֿפ טסענַא ןוֿפ טרָא ןַא סיוא טכוז ןעמ ןוא דלעֿפ ןיא סױרַא
 טגייל ןעמ ןוא ,לּפעט סָאד יװ סיורג ױזַא ,בורג ַא סיוא ןעמ טבָארג טרָא םעד
 טוג ףרַאד ןעמ -- .םייל טימ טוג סָאד טקעדרַאֿפ ןעמ ןוא בורג םעניא לּפעט סָאד
 ,זױמרעדעלֿפ רעד ןוֿפ יירשעג סָאד ןרעה טשינ לָאז ןעמ ,ןרעיוא יד ןּפָאטשרַאֿפ
 ןֿפױלטנַא ךיג ןוא ןצעוֿפױא ךיז זומ ןעמ ,דרעֿפ ַא טיירגעגוצ ןַײז ףרַאד סע
 ןעמ רעדָא ,יירשעג סָאד ןעמ טרעה רעמָאט לַײװ ,טשינ ןעמ רָאט ןקוק רעטניהַא
 קירוצ ןעמ טייג געט ןַײנ ךָאנ -- ןברַאטש טרָא ןֿפױא ןעמ ןָאק ,רעטניהַא טקוק
 רָאנ לּפעט ןיא ןעמ טניֿפעג טלָאמעד .לּפעט סָאד סיוא טבָארג ןעמ ןוא טרָא םוצ
 ןוא ,עלעגנעטש דָארג ַא יװ סיוא טעז סנייא ;זיױמרעדעלֿפ רעד ןוֿפ ךעלדנייב ייווצ
 .טלעוװ רעד ןיא ץלַא ןוט ןעמ ןָאק ךעלדנייב ייווצ יד טימ ,עקשטַאטָאמ ַא יװ סנייא
 סָאד ןעמענ רָאנ רע ףרַאד ,םיא טלעֿפעג יז ןוא לדיימ ַא טעזרעד סָאװ רוחבַא
 ;גונעג ןיוש ןוא -- ןוט ריר ַא דיילק םַײב יז ןוא עקשַאטָאמ ַא יװ זיא סָאװ לדנייב
 ,(56.615 ,עצינרעקעס) ןֿפױלכָאנ םיא טעװ יז
 רע ,ןשטנעמ ןֿפושיּכרַאֿפ ןָאק ,זיומרעדעלֿפ ַא ןוֿפ לדנייבנקור סָאד טגירק סָאװ רעד
 ,(60:835 ,קסניּפ) הארג וניאו האור ַא ןרעװ ןָאק

 ד ר ע 8
 ,עלָאגעשיימ) קידלזמ טינ זיא ,טעשזריה דרעֿפ רעד ןוא ,געוו ןיא סױרַא טרָאֿפ ןעמ ןעוו
6ׂ,),., 
 .(1503 ,ענליוו) טוג טינ ןַײז טעװ ,םיא ףיוא טרָאֿפ ןעמ ןצוו ?1,טעקסרָאּפ דרצֿפ ַא ןעוו
 .(35.616 ,קָאטסילַאיב) קידלזמ זיא ,דרעֿפ עסַײװ קיצנַײנ ּפָא טלייצ ןעמ ןעוו
 ,ײמָאלָאק) ּפָאק ןוֿפ רָאה יד סיוא ןכירק ,ךיז טעשטַאק דרעֿפ ַא יװ ,טקוק ןעמ ןעוו
 ,סעַײשיל ןעמ טגירק -- -- .(19.860 ,ײמָאלָאק) רעטַאק ַא ןעמ טגירק -- -- 9
 .(50,799 ,ענדָארג) ץערק עשידרעֿפ ,סעקוועדָארב
 .(62.404 ,קָאטסילַאיב) ךודיש ַא ףיוא ןמיס ַא זיא ,דרעֿפ ַא ךיז טמולח סע ןצוו
 .(60.227 ,קינָאס) ןמיס רעטכעלש ַא זיא ,דרעֿפ סַײװ ַא -- --

 גיצ

 ץלַאז ןטישסיוא ןקירב ַײרד רעביא ןעמ ףרַאד ,ןברַאטש םַײב טלַאה גיצ ַא ןצוו

 .(61,677 ,ענעשזורּפ)

 עקשטַאק
 ןוֿפ לגרָאג ַא ןעמענ רע לָאז ,רוּכיש ַא רַאֿפ אנוש ןַײז ןכַאמ ליו רעצעמע ןעוו
 ,ןֿפנָארב רעדָא ןַײװ ,הקשמ זָאלג ַא ןיא ןסיגנַײרַא לגרָאג םעד ךרוד ןוא עקשטַאק ַא
 ןיא ךיז ??ןעקשטָאלּפ ןייא ןיא טלַאה עקשטַאק יד יװ טקנוּפ, :ַײברעד ןגָאז ןוא
 -ָארּפשַאב יד *.הקשמ ןיא ןעקשטָאלּפ ךיז רדסּכ ינולּפ ןב ינולּפ לָאז ױזַא ,רעסַאװ

 ,רעכעלזָאנ יד טימ טזָאלב 4

 ,ןעקשולפ 5

(19) 
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 לֹּכ רעקנירט ַא ןבַײלב רע טעװ ,ןעקנירטוצסיוא םענעי ןבעג רע לָאז הקשמ ענעכ

 .(56.614 ,עצינרעקצס) וימי

 ב ליאוק

 רערצדנַאװ ןעמוק ןַײרַא ףרָאד ןיא ןלעװ ,רעיוא ןַא ּפָארַא טזָאל בלַאק ַא זַא

 .(4,851 ,שודָאל)

 ץַא ק
 -- -- .(0391 ,םעדָאר) קילגמוא ןַא ןַײז טצװ ,געו םצד רעבירַא טֿפױל ץַאק ַא זַא

 ,צלָאגעשיימ) ןגירקעצ ךיז ןעמ טצוו -- -- .(22.224 ,קסירט) ןרילרַאֿפ סעּפע ןעמ טצוו

 רעטכעלש ַא זיא -- -- .62:060 ,ץיװָאקשורָאג) קידלזמ טינ זיא ,-- -- 3

 .(10.333 ,ערטסָא }21,879 ,שטיװָאלינור) ןמיס

 געוו ןרעביא ץַאק ַא ךרוד טֿפױל סע ןעו ,ןגרָאמירֿפ ןיא רעדָא ךָאװ רעלוֿפ ַא ףיוא

 ,127.682 ,צנדָארג) קידלזמ טינ זיא ,ןעייג ןשטנעמ ּוװ

 ,לװַאש) קידלזמ ןַײז טינ טעװ ,געװ םעד רעבירַא טֿפול ץַאק עצרַאװש ַא ןצוו

 ,ףָאהנעװיל ;55.489 ,שטמָארַײב ;2.651 ,זדָארבדָאּפ } 47,192 ,ןַאיצנעוװס-ַײנ }4

 .(61.920 ,ןַאיצנעװס-ַײנ) ןרעקמוא ךיז ןעמ ףרַאד -- -- .(6,153 ,ענליוו 3

 ,קירוצ טירט ַײרד ןרעקמוא ךיז ןעמ ףרַאד ,ץַאק עצרַאװש ַא טצזרעד ןצמ ןעוו

 ,גרעבמעל ;1,117 ,זדָארבדָאּפ ;37,583 ,ףָאהנעװיל) סטכעלש ןעמוק טצװ טינ ביוא

 סעּפע טעװ טסיז ,ױג ַא ןייגכרוד טצװ סע זיב ןטרַאװ ןעמ זומ -- -- 3

 .(55,583 ,קינָאס) ןעשעג

 ,טנוה רעצרַאװש ַא רעדָא ץַאק עצרַאװש ַא ַײברַאֿפ טֿפױל גע ןֿפױא ביוא

 ,(50,567 ,יָאנישזָאר) ןמיס רעטוג ַא זיא--עסַײװ ביוא ;ןמיס רעטכעלש ַא רצייז זיא

 ;3.638 ,קָאשינעװעד ;12,758 ,שטיווָאלינוד) טסעג ןעמוק ןלצוו ,ךיז טשַאװ ץַאק ַא זַא

 ;50.566 ,יָאנישזָאר ;52.940 ,עסּפָא ;32,305 ,קָאבולג ;25.887 ,צנישטשױקרַאש

 ,ײמָאלָאק ;24829 ,קסירט ;22,501 ,שטיטַאימעס {33,204 ,צנדָארג ;48.320 ,לװַאש

 } 1.314 ,םצדָאר ;29.322 ,קָאטסילַאיב ; 26,033 ,עשטשישזָאר ; 15,027 ,שזדָאל 2

 ;62.033 ,ץיװָאקשזרָאג ;61,758 ,ענעשזורּפ ; 59,005 ,דָארבמיכָארט ;61,773 ,רימדול

 ;34342 ,ןלַאבריװ ;12,557 ,ענווָאק ;61.873 ,ןישטיהָארד ;61.986 ,ןַאיצנעװס-ַײנ

 };53.127 ,קצירָאּפ ; 38,598 ,װָארבמַאז ; 38,497 ,צנליוו ;1.282 ,קציול ; 55,557 ,קינָאס

 ןלעװ טַײז רעד ןוֿפ ,ךיז טשַאװ יז טַײז רעכלעו ןוֿפ -- -- .(13.193 ,עשזמָאל

 יז ןוא -- -- .(623723 ,שטייב ;48.317 ,לװַאש ;15.511 ,קסניּפ טסעג יד ןעמוק

 רעד וצ קע ןטימ טייטש יז ןעװ ;ווירב ַא ןעמוק טצװ ,ריט םוצ ּפָאק ןטימ טייטש

 } טסעג ןַײז ןלעװ ,לסיֿפ ןטכער ןטימ -- -- .(1495 ,ענליוו) טסַאג ַא ןעמוק טצוװ ,ריט

 טעװ -- -- .(16425 ,ועשטשרָאב) רעטצוו טכעלש ַא ןַײז טעװ ,ןקניל ןטימ ביוא

 ןעמוק ןלעװ ,ןוויוא ןֿפױא קידנציז -- -- .(59,096 ,עגישטשיולזָאק) ווירב ַא ןעמוק

 .(32.390 ,ןירבָאק) טשטנעב דנַײרֿפ רעטוג ַא -- -- .(4,845 ,שזדָאל) טסעג

 רעדָא ווירב ַא ןעמוק גָאט ןקיבלעז םעד טעװ ,לדייו םעד ךיז טקעל ץַאק ַא ןעװ
 .(58,262 ,וָאקַאמ) טסַאג ַא

 .(19,810 ,ײמָאלָאק) ןרירנָא טשינ ןעמ רָאט ץַאק ַא

 .(48.218 ,לװַאש) ןליּפש טינ ךיז ןעמ רָאט ץַאק ַא טימ

 ,קָאבולג) ןענרעל סָאד ןסעגרַאֿפ טעו רע לַײװ ,ץַאק ַא ןטלַאה טינ רָאט לגנ:י-רדח ַא

 ,וועשטשרָאב ;22,507 ,שטיטַאימצס ;1,358 ,םעדָאר ; 62,032 ,ץיװָאקשזרָאג 4

 ,(2.650 ,זדָארבדָאּפ) ןורּכיז ןצרוק ַא ןבָאה טעו רע -- -- 2
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 ;10.109 ,ענדָארג) ןענרעל ןענעק טינ טעװ ,ץַאק ַא טימ ךיז טליּפש סָאװ רעד
 ,ודָארבדָאּפ) ןורּכיז םעד טרילרַאֿפ ,יז טלַאה רעדָא -- -- .410.309 ,שטיװָאלינוד
 .(4,553 ,קציול 2

 .(61.205 ,וועטיק) חומ ןטּפָאטשרַאֿפ ַא ןעמ טָאה ,טנוה ַא רעדָא ץַאק ַא ןָא טריר ןעמ זַא

 ןבָארג ַא טגירק ןעמ לַײװ ??,טלסּפעג טינ זיא יז ביוא ,ץַאק ןייק ןטלַאה טינ רָאט ןעמ
 .(24,265 ,ןלַאבריוװ) ּפָאק

 ןייק טינ ןטלַאה טינ זיוה שידִיי ַא ןיא ןעמ רָאט ץַאק עטַארומ רעדָא עצרַאװש ַא
 .(61.872 ,ןישטיהָארד) קע לקיטש ַא ןקַאהּפָא ריא זומ ןעמ רָאנ ,עטלסּפעג

 -- =- .(30.697 ,שטיטודזַא) בוטש ןיא ןוָאלנַײרַא טינ טכַאנ ַײב ןעמ רָאט ץַאק ַא
 ןענעֿפע טינ ריט יד ריא ןעמ רָאט ,ןעקוַאימ יװ לָאז יז } ןַײז קיזמ ןָאק יז לַײװ
 .(61.817 ,רימדול) חור רעטלעטשרַאֿפ ַא ןַײז ןָאק סע -- -- .(60:867 ,קסניפ)

 .(61,957 ,ןַאיצנעװס-ַײנ) הֿפרׂש ַא ןַײז טעװ ,בוטש ןוֿפ טֿפױלטנַא ץַאק יד זַא

 טשינ זַא ,ןבַײרטקעװַא יז ןעמ ףרַאד ,לבַײװ ַא ףיוא ףױרַא טגנירּפש ץַאק ַא ןעוו
 ,(62.816 ,קינָאס) תוחוּכ יד יז טרילרַאֿפ
 ןמיס ַא זיא -- -- .(30.928 ,גרעבמעל) אנוׂש ַא סע זיא ,ץַאק ַא ךיז טמולח סע ןעוו
 .(681 ,ענליוו) םיֿבנג עקיבוטש ָאד ןענַײז -- -- .(38.042 ,ענליוו) הֿבנג ַא ףיוא
 רַאֿפ ןבָאה ארומ טשינ ףרַאד ןעמ זַא ,ןמיס ַא זיא ,םולח ןיא ץַאק ַא טּפַאכ ןעמ זַא
 .(60.568 ,קינָאס) דנַײֿפ

 ו ק
 וק ַא ףיוא ךיז טגנעה טלָאמעד לַײװ ,ןבַאל ַא וצ טיורב-איצומח ןזָאל טינ רָאט ןעמ
 .(1.157 ,זדָארבדָאּפ)
 .(1.150 ,זדָארבדָאּפ טשרמולּכ ןעמ טֿפױקרַאֿפ וק עקנַארק ַא
 .ַײנ) עצעלעטַא ןבָאה טעװ יז זַא ,ןמיס ַא זיא ,ךיז טגייל וק עקיבלעק ַא ןעוו
 ,(61.906 ,ןַאיצנעװס
 יז טעװ ,קַאשוא ןיא רעסעמ ַא ןקעטשנַײרַא ןעמ ףרַאד ,טעשזדנָאלברַאֿפ וק ַא ןעוו
 .(1.127 ,זדָארבדָאּפ) היח ןייק ןּפַאכ טינ
 יז טגָאלש ןעמ ןוא רֿבק ַא סעּפע ןוֿפ םלצ ַא ןעמ טמענ ,טעגירד וקַא ןעװ
 ,(62.690 ,עצינרעקעס) ןעגירד טינ לָאמ ןייק ןיוש יז טעװ ,טימרעד
 ךיז לָאמ ןייק טעװ וק יד לַײװ ??ץעװָאלָאי ןייק טימ ןגָאלש טינ ןעמ רָאט וקַא
 .(62.348 ,שטייב) קיבלעק ןרעװ טשינ ןוא ןגָאי טשינ
 ךָאב ןוֿפ רעסַאװ טקנירט וק עצרַאװש ַא תעשב ,ַײברעד ןייטש טשינ רָאט ןעמ
 .(53,950 ,ַארטַאיּפ)

 2שקװַאקוק

 ןבָאה ןעמ ףרַאד ,ןעגניז לָאמ ןטשרע םוצ עקװַאקוק יד גנילירֿפ ןיא טרעה ןעמ ןעוו

 ןעמ ןוא -- -- .(6.163 ,ענליוו) טלעג ןָא רָאי ַא ןַײז טעװ טינַא ,טלעגניילק ךיז ַײב

 ;24.515 ,קָאבולג) טלעג רָאי ץנַאג ַא ןבָאה ןעמ טעװ ,ענעשעק ןיא טלעג טָאה

 .קע םעד טקַאהעגּפָא 6

 ,גרעבעג ןיא ןסקַאװ סָאװ רעטיר 7
 28 (לטסט!ט5 0208/ט5.
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 ,עגישטשיולזָאק) ךַײר רָאי ץנַאג ַא ןַײז ןעמ טעװ -- -- .661975 ,ןַאיצנעװס-ַײנ
 ,(8,502 ,וועסָאס 0
 ןברַאטש רעצעמע בוטש רענעי ןיא טעװ ,ךַאד ַא ףיוא ףױרַא טילֿפ עקוַאקוק ַא זַא
 ,(1,166 ,זדָארב דָאּפ)

 למע
 .(60,485 ,קינָאס) תוכרב סָאד טַײטַאב ,למעק ַא םולח ַא ןיא טצז ןעמ

 ָארק
 .(50,791 ,צנדָארג) ןמיס רעטכעלש ַא זיא ,זױהריֿפ ַא ןיא ןַײרַא טילֿפ ָארק ַא ןעוו
 -- 461,967 ,ןַאיצנעװס-ַײנ) קילגמוא ןַא ןעמוק טצװ ,רעטצנעֿפ ןיא טּפַאלק -- --

 עקיבוטש יד ןוֿפ רעצעמע טעװ -- -- .421.878 ,שטיװָאלינוד) ווירב ַא טייג --

 ,(61.979 ,ןַאיצנעװס-ַײנ) ןברָאטש

 .(60.398 ,קינָאס) הרוׂשב עטכעלש ַא ןָא יז טגָאז ,טעשטַארק ??עקװַאק רעדָא ָארק ַא ןעוו

 קילגמוא ןַא ןַײז בוטש רענעי ןיא ףרַאד ,ךַאד ַא ףיוא טעקַארק ָארק ַא ןעװ

 .(30,843 ,שטשידָארָאה)
 טברַאטש ,טצקַארק ןוא בוטש ַא רעביא לָאמ ַײרד טילֿפ ָארק עצרַאװש ַא ןצוו

 ,(19,855 ,יײמָאלָאק רעצעמצ
 .(55.560 ,קינָאס) לָאמ ַײרד ןעַײּפשסױא ןעמ זומ .טַײרש ָארק יד זַא
 טלעש יז לַײװ ,לָאמ ַײרד ןעַײּפשסױא ןעמ לָאז !ךרַאּפ ,ךרַאּפ :טַײרש ָארק ַא ןעוו

 .(62,2367 ,שטייב) דיי םעד
 .(15.486 ,קסניּפ) רעַײֿפ ןוֿפ םיחילש יד ןענַײז ןעָארק עצרַאװש

 טעװ ,בוטש ַא ןעָארק עצרַאװש ןצלגניר טכַאנרַאֿפ ןקידרעמוז םענייש ַא ןיא ביוא

 .(15,477 ,קסניּפ) ןענערבּפָא בוטש יד

 ,ןַאיצנעװס.ַײננ חישמ ןעמוק טעװ ,טַײרש ןוא דרע רעד ףיוא טציז ָארק ַא ןעוו

4 )), 
 סָאד זיא ,ןצעמע טֿפערט סע ןוא םיוב ַא ןוֿפ טסימ ריא ּפָארַא טֿפרַאװ ָארק ַא ןעוו

 .(48.499 ,ןישרעבעש) ןמיס רעטכצלש ַא םיא רַאֿפ

 ,שטיווָאלינוד) הנותח ַא ייז ַײב זיא ,ןטֿפול רעד ןיא םורַא ךיז ןעיירד ןעָארק ןצוו
0. 

 טשינ ָארק ןייק טעװ ,ָארק צטעגרהעג ַא ריט רעד ףיוא ףיוא טגנעה ןעמ ןצוו

 .(60,399 ,קינָאס) ךעלעדניה יד ןסצרֿפ ןעמוק

 טָארק
 .(1,409 ,זדָארבדָאּפ קידלזמ זיא בוטש ַא רעטנוא ךיז טבָארג טָארק ַא ןעוו

 רעצעמע רעדָא הֿפרׂש ַא ןַײז טעװ ,טעיָאװ ןוא ריט ןרעטנוא טייטש טָארק ַא זַא

 ,(1,557 ,צנליוו) ןברַאטש טעװ

 ןֿפַאשַאב טָאה טָאג ןעװ לַײװ ,קעװַא רע טרגּפ ,געװ ַא רעביא טייג טָארק ַא זַא
 רע ,טינ טָארק רעד רעבָא ,ןֿפלָאהעג םיא תוֿפוע ןוא תויח עלַא ןבָאה ,ןגעוו יד

 ,ןדָארבדָאּפ דרע רעד רעטנוא טייג רע ,טינ געוו ןייק ףרַאד רע זַא ,טגָאזעג טָאה
6418 

 קַאר
 .(60,555 ,קינָאס) דײרֿפ עטכירעגמוא ןבָאה ןעמ טצוו ,קַאר ַא םולח ןיא טצז ןעמ ןעוו

 29 (60186ט9 זוסמס0ט12.
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 בלַאווש

 טכעלש ןַײז טעװ ,קעװַא ענייא טעגרה ןעמ ןעװ ;קידלזמ זיא בוטש ןיא ןבלַאװש
 ,(24.855 ,קסירט)
 ,(30.226 ,וויושעבורה) הכרב-לזמ ַא זיא ךַאד ןרעטנוא בלַאװש ַא
 רעַײֿפ ןייק זיוה םעד ףיוא טעװ ,ךַאד ַא רעטנוא טסענ ַא ךיז ןכַאמ ןבלַאװש זַא
 .(62,037 ,ץיװָאקשזרָאג) ןבָאה טינ הטילש ןייק
 ,טסענ ריא ןכערבעצ טינ ןוא רענייטש ןייק ןֿפרַאװ טינ ןעמ רָאט בלַאװש ַא ףיוא
 .(62.353 ,שטייב) זיוה סָאד ןענערברַאֿפ ןוא רעַײֿפ ןעגנערב ןָאק יז לַײװ
 ,(61.967 ,ןַאיצנעװס-ַײנ) קילגמוא ןַא ןַײז טעװ ,בלַאװש ַא טעגרה ןעמ ןעוו
 רעטוג ןייק טינ זיא ,רעטצנעֿפ ןיא טּפַאלק ,בלַאװש ַא לשמל ,לגױֿפ רעֿפירט ַא ןצוו
 .(22,917 ,צנישטשוקרַאש) הרוׂשב עטכעלש ַא ןָא טגָאז רע ,ןמיס
 ערעייז ןיא ןבָאה ייז לַײװ ,תונמחר ןייק ןבָאה טינ ןעמ רָאט בלַאװש ַא ףיוא
 .ךעלגנַיי:רדח ַײב :60,833 ,קסניּפ שדקמה-תיב ןרַאֿפ רעַײֿפ ןגָארטעג ךעלעבענש
 טגעלֿפ יבר רעד ?ןבָארגַאב ןבלַאװש ןוא ןבָאה ביל ךעלעגיײֿפ ןעמ ףרַאד סָאװ רַאֿפ
 ייז ,שדקמה-תיב םעד ןענערברַאֿפ ןֿפלָאהעג ןבָאה *סעקווָאטסַאל יד : ןלייצרעד ױזַא
 ףרַאד -- טור לזדלעה ןרעטנוא ייז ַײב זיא ןוֿפרעד -- רעַײֿפ ןגָארטעג ןבָאה
 ,םיאנוׂש עשידִיי ןענַײז ייז .ןטסענ ערצייז ןרעטשעצ ןוא ןעגרה רַאֿפרעד ייז ןעמ
 עקילייה ןענַײז ייז -- ךעלעבענש יד ןיא רעסַאװ ןגָארטעג ןבָאה ךעלעגייֿפ יד
 ,(54,445 ,עזערעב-זוטרַאק)
 יז ףיוא געמ ןעמ ,רקֿפה ןענַײז רעייא יד טימ ןטסענ צרעייז ןוא ךעלעגיײֿפ עלַא
 .ןוט טשינ רָאג ןעמ רָאט ייז ,ךעלעבלעווש ץוח ַא ,ןכערבעצ ןוא רענייטש ןֿפרַאװ
 ןעמ טָאה ,טסענ ריא ףיוא רעדָא עלעבלצווש ַא ףיוא ןייטש ַא טֿפרַאװ ןעמ ןעװ
 סָאד תעשב .לחומ טשינ לָאמ ןייק סָאד זיא אוה ךורב טָאג ןוא ,הריֿבע עסיורג ַא
 ךעלעבלצווש יד ,רעַײֿפ ןגָארטעג ןעניּפש יד ןבָאה ,טנערבעג טָאה שדקמה-תיב
 ךעלעבלעווש יד ןענַײז םעד רעביא .ןשעל וצ רעַײֿפ סָאד רעסַאװ ןגָארטעג ןבָאה רעבָא
 ,(272 'נ ,רעטַײװ ךיוא עזנ ,(57.856 ,עצינרעקצס) קיליײה

 גנַאלש

 ןמיס רעטוג ַא זיא ,ןעגנירּפש גנַאלש ַא דלַאװ ןיא רעדָא דלעֿפ ןיא טצז ןעמ זַא
 ,(60.279 ,קינָאס)
 טשינ יז ןעמ רָאט ,ןלימ יד טגייז יז ןוא לַאטש ןיא ָאד ןיא גנַאלש ַא ןעוו
 ,(62.368 ,שטייב) ןרגּפ טעװ וק יד לַײװ ,ןענעגרה
 ,קינָאס) טקידניזעג טָאה ןעמ זַא ,ןמיס ַא זיא ,טסַײב גנַאלש ַא ,ךיז טמולח סע זַא
1. 

 רעברַאּפש

 ,(12.541 ,ענװָאק) לדיַײמ ַא רוחב ַא ּפָא טרַאנ ,טַײרש רעברַאּפש ַא ןעוו
 ,(1.755 ,ענליוו) לזמ יז טגנערב ,ּפָאק ןֿפױא ןצעמע טלַאֿפ ןיּפש ַא ןעוו
 ןעַײנַאב ךיז רענעי טעװ ,ןצעמע ףיוא ןקלַאב ןוֿפ ּפָארַא ךיז טזָאל ןיּפש ַא ןעוו
 ,(61,356 ,עלָאגעשיימ 1,129 ,זדָארבדָאּפ)

 50 ןבוזטמס0ס 70511024
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 ןעַײנַאב ךיז ןעמ טצוו טלָאמעד -- -- .(61.987 ,ןַאיצנעװס-ַײנ) ןטייט ןעמ ףרַאד ןיּפש ַא
 .(ז"ד) טָאג וצ תוריֿבע יד טגָארט יז לַײװ --- -- .(61.954 ,ןַאיצנעווס-ַײנ)
 ןוא -- -- .(15,780 ,שטיוויול) תווצמ ןביז ןעמ טָאה ,ןיּפש ַא טעגרהרצעד ןעמ ןעוו
 ןוֿפ ןעמ טמענ -- -- .(15:024 ,שזדָאל ;62.370 ,שטייב 1754 ,ענליוו) הריֿבצ ןייא
 ןוא ,תווצמ ןביז ןעמ טָאה -- -- .(5.164 ,ןַאיצנעװס) תוריֿבע קיצרעֿפ ּפָארַא ךיז
 ןגָארטעג ןבָאה ןעניּפש יד לַײװ .תוריֿבע ןביז ןעמ טָאה ?!,לטסַאנ ַא טצגרה ןעמ ןעוו
 ןגָאז לייט .רעסַאװ ןעלטסַאנ יד ןוא ,טנערבעג טָאה שדקמה-תיב סָאד ןעװ ,רעַײֿפ
 סָאד טעװעטַארעג ןבָאה ייז לַײװ ,ןענעגרה טינ סעקשערעמ ןייק רָאט ןעמ זַא
 .(16.433 ,וועשטשרָאב) שדקמה-תיב
 ,שדקמה-תיב םוצ רעַײֿפ ןגָארטעג טָאה יז לַײװ ,ןטייט וצ הווצמ ַא זיא ןיּפש ַא
 .(57,856 ,עצינרעקעס ;53:202 ,34,356 ,ןלַאבריװ ; 55.579 ,קינָאס) טנערבעג טָאה סע ןעוו
 סָאד ןענערברַאֿפ וצ רעַײֿפ ןגָארטעג ןעָארק יד טימ ןעמַאזצ ןבָאה ןעניּפש יד
 טגנערבעג ןבָאה ךעלעבלעװש יד ןוא -- -- .(21028 ,קינָאס) שדקמה-תיב
 ןוא תווצמ ןביז ,ןיּפש ַא טעגרה ןעמ ןעװ ,ןעמ טָאה רַאֿפרעד .ןשעל םוצ רעסַאװ
 רעד ןיא ָאד ןרעטניװ ייז סָאװ ,טימרעד ּפָא ןעמוק ןעָארק יד .הריֿבע ןייא
 ..155 ,קסישטשָאמ) טנלָאשט ןוֿפ עשַאק הריש-תבש ןגירק ךעלעבלעווש יד .טלעק
 .(60.824 ,קסניּפ) ןלָאװשעג ןעמ טרעװ ,ןיּפש ַא ףיוא טסע ןעמ ןעוו
 טרָאד ןיא ןוא ןיּפש ַא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא סע ּוװ רעסַאװ סָאד טקנירט ןעמ זַא
 ,(60,386 ,קינָאס) ןלָאװשעג ןעמ טרצוװ ,טרנּפעג
 סע טסיג ןעמ ןוא ףירט רעסַאװ סָאד זיא ,רעסַאװ ןיא ןַײרַא טלַאֿפ ןיּפש ַא ןעוו
 ,(34,357 ,ןלַאבריוו) סױרַא
 ;54437 ,צזערעב-זוטרַאק 7,415 ,םעדָאר) ןגרָאז ןַײז ןלעװ ,בוטש ןיא סבעװניּפש
 וצ טדַאש -- -- 6122 ,טלָאגעשײימ) תולד ןַײז טעװ -- -- .(9705 ,קציול
 ,(59,002 ,דָארבמיכָארט) הסנרּפ רעד
 לַײװ ,ץכעבעװניּפש ךסַַא ןַארַאֿפ זיא סע ּוװ ,בוטש ַא ןיא ןײגנַײרַא טינ רָאט ןעמ
 .(60.238 ,קינָאס) םידש ךס ַא ףיוא טרָאד ךיז ןטלַאה סע

 ןסקיוועג .זז
 עקרצעגוא
 סָאװ יד ןסע ןבעג יז ןעמ לָאז ,עקרעגוא ענעסקַאװעגֿפױנוצ ַא טניֿפעג ןעמ ןעוו
 .(60.917 ,עװָארעלקַאב) טינ רעדניק ןייק ןבָאה
 ענעגָארטעג ַא סעקרעגוא ןוֿפ ןטייב ןשיװצ ערָאזַאר ַא ןיא ןַײרַא טגייל ןעמ ןעוו
 .(59,011 ,דָארבמיכָארט) ןטָארעג טוג סעקרעגוא יד ןלעװ ,עלעטסָאּפ

 רעיא
 ,(55,487 ,שטמָארַײב) ןברַאטש טעװ עמַאמ ידלַײװ ,רעיַצ ןייק טימ ןגָאלש טינ ךיז רָאט ןעמ

 באב
 ,(60,423 ,קינָאס) לַאנימירק ןיא ןציז ןעמ טצװ ,בָאב םולח ןיא טעז ןעמ ןעוו

 ןרַאב
 ןרעװ טנוװעג טעװ ןעמ זַא ,ןמיס ַא סָאד ןיא ,םולח ןיא ןרַאב טעז ןעמ זַא
 ,(60,529 ,קינָאס)

 3 (0מופסטפ.
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 םיוב

 ,(60.215 ,קינָאס) רעמייב עלַא ןענייוו ,םיוב ַא דלַאװ ןיא סיוא טקַאה ןעמ זַא
 .(24,847 ,קסירט) רעגנוה ַא ןַײז טעװ ,לָאמ ייווצ ןעטיווצ רעמייב ןעוו
 ןֿפױא טילב רע ןעװ ;סטכעלש ףיוא ןמיס ַא סָאד זיא טַײצ-ןעסעי טילב םיוב ַא ןעוו
 טברַאטש--ןטנוא ןוֿפ ןעוו ןוא ,עילימַאֿפ רעטנעָאנ רעד ןוֿפ רענייא טברַאטש ,ץיּפש
 ,(62.356 ,שטייב) טיֿבֹורק ערעטַײװ ןוֿפ רענייא
 עטוגטינ טכַאנ ַײב ןעמוק ןלעװ סע לַײװ ,ןקַאהסיוא טינ ןעמ רָאט רעמיײבטכורֿפ
 .(39,896 ,ענדָארג) ןכַאזבוטש עלַא ןכערבעצ ןוא

 ,ודָארבדָאּפ טנקירטעגסיוא םיוב רעד טרעוװ ,םױבטכורֿפ ַא ףיוא טכירק לדיימ ַא ןעוו
 ,(61.923 ,ןַאיצנעווס-ַײנ ; 6
 ביל זיא סע סָאװ ןרעה טצװ ןעמ זַא ,ןמיס ַא זיא ,רעמייב םולח ןיא טצז ןעמ ןעוו
 .(60,521 ,קינָאס)

 ,(60,516 ,קינָאס) קילג סיורג סָאד טַײטַאב ,םיױבלשנַײװ ַא -- --

 ןעמול ב

 ,גרעבמעל) לָאמ-סנק ַא ןַײז ןכיג ןיא טעװ ,ןעמולב עסַײװ ןטצקוב ךיז ןעמולח סע זַא
7), 

 ??םולב טדנילב

 דנילב טרעװ ,טנַאה ןיא יז טמענ רעדָא םולב עדנילב ַא ּפָא טסַײר סע רעװ

 ,(61,800 ,קינָאס)

 זע ב

 סָאד טגנערב ,ךעלטנייוועג יו ךעלטעלב רעמ זעב ןוֿפ םולב ַא ַײב טֿפערט ןעמ זַא
 ,(19,845 ,ײמָאלָאק) ךיז ַײב ןגָארט יז ףרַאד ןעמ ;קילג
 ,(60.258 ,קינָאס) םיקיזמ ןעמוק ןלעװ ,טסוקזעב ַא ןוֿפ לגַײװצ ַא ּפָא טסַײר ןעמ ןעוו

 זָא רג

 .(60,476 ,קינָאס) קילג סָאד טַײטַאב ,םולח ןיא זָארג טעז ןעמ זַא

 ץילוו

 .(60,524 ,קינָאס) החּפשמ רעד ןיא תקולחמ סָאד טַײטַאב ,ץייוו ךיז טמולח סע ןעוו

 סעדגַאי

 ָאטשינ רעמ ןיוש ןענַײז סעדגַאי ןייק ןעוו ,טלָאמעד טדניװשרַאֿפ סעדגַאי ןוֿפ קעלֿפ ַא

 .(13.346 ,עשזמָאל)

 -- -- .(61.327 ,צלָאגעשיימ) קידלזמ זיא ,סעדגַאי עטיור םולח ןיא טצז ןעמ ןעוו
 ןרערט ןוֿפ ןמיס ַא זיא -- -- .661,388 ,עלָאנעשיײימ) ןעמעלק ךיז ןעמ טעװ

 ,(61,389 ,עלָאגעשיימ)
 ,(61,391 ,עלָאגעשיימ) ןמיס רעטכצלש ַא זיא ,סעדגַאי עצרַאװש םולח ןיא טעז ןעמ ןעוו

 פפדנײצ ןבײל

 .(27.554 ,עקלָאקָאס) דנילב ןעמ טרעװ ,לדנייצ-ןבייל ַא קעמש ַא טיג ןעמ ןעוו

 52 ןגזגצ80טזמ 0111618216.
 ,םולב עדנילב סָאװ עקיבלעז סָאד 5
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 *םולבכלימ
 .(61,799 ,קינָאס) עגושמ טרעװ ,םולבכלימ רעד ןוֿפ ךלימ יד קצל ַא טיג סע רעוו

 ןרעמ
 .(60.909 ,עװָארעלקַאב) ךעלערעמ ןוֿפ *ץרַאה, סָאד ןסע טינ ןרָאט רעדניק

 55ךעלעּפַײרג ענעגושמ
 ןציז ,ךעלעּפַײרג ענעגושמ יד ןסקַאו םיא ףיוא סָאװ ,םיוב םעד ןוֿפ ןגַײװצ יד ןיא
 סנקעטש-םידש רעדָא סנקעטש-תוחור ייז ןעמ טֿפור רַאֿפרעד .תוחור ןוא םידש
 ,(61,797 ,קינָאס)
 .(61,798 ,קינָאס) עגושמ טרעװ ךעלעּפַײרג ענעגושמ טסע סע רעו

 סונ

 ,(61,906 ,ןַאיצנעװס-ַײנ) קידלזמ זיא סונ ַא ןיא ערדָאי עלעּפָאט ַא

 לּפ

 ,קינָאס) שינעטערעג ַא ןַײז טעװ ,לּפע ןסירעג טָאה ןעמ זַא ,ךיז טמולח סע ןעוו
642), 

 עקשיוטעּפ

 ,(60.472 ,קינָאס) קילג סיורג סע טַײטַאב ,עקשירטעּפ םולח ןיא טעז ןעמ ןעוו

 ןגַײֿפ

 ,(60,552 ,קינָאס) שֿפנ-תמגע ןבָאה ןעמ טצװ ,םולח ןיא ןגַײֿפ טסע ןעמ זַא

 עלעביצ

 טלעביצ רעד ןוֿפ ךעלטעלב-ץכעלָאש ןביז יד ;עלעביצ ןסע וצ גהנמ ַא זיא תבש
 ,(61.676 ,ענעשזורּפ) ךָאװ רעד ןוֿפ געט ןביז יד ףיוא זמר ַא ןענַײז
 ןורכיז םוצ טדַאש סע לַײװ ,ןסע טינ ןעמ רָאט עלעביצ רעד ןוֿפ לּפעק סָאד
 .(61.675 ,ענעשזורּפ)

 םולבנרָאק
 םילָאװַײט לַײװ ,ןסַײר טשינ ןעמ רָאט האוֿבּת ןיא ןסקַאװ סָאװ ןעמולבנרָאק עיולב יד
 ..(30.941 ,ןיבול) טייזעג ייז ןבָאה

 טיורק
 סע לדיימ רעסָאװ .ךעלדיימ עלַא ןֿפורוצֿפױנוצ גהונ ךיז ןעמ זיא ןבַײלק טיורק וצ
 ,עװָאגיװסָאר) ןרעװ הלּכ ַא רָאי םעד ןיא טצװ יד ,למערצעוו ַא עטשרע יד טניֿפעג

3ָ,., 

 עניבַאר
 ןעסעי רעגנַאל ַא ןַײז טעװ ,םיוב ץיּפש ןֿפױא ננַאל ךיז ןטלַאה סעניבַאר יד ןעוו
 ,(61.869 ,ןַאיצנעווס-ַײנ)

 ןזיור

 ,(60.518 ,קינָאס) קילג סיורג סע טַײטַאב ,ןזיור םולח ןיא טעז ןעמ ןעוו
 יי עי יי יע קי

 34 (086160מ!טזח זוכט 58זממטסט5 םנקז2.
 ,זעב ןצרַאװש ןוֿפ טכורֿפ יד 5
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 ךעטצער

 טכַײלג ןעמ בוא ;ןגױבעגנַײא טַײצ עצנַאג יד ןייטש ןעמ זומ ,ךעטצר טייז ןעמ זַא

 .(59,010 ,דָארבמיכָארט) עטַאװעּפױטס ןסקַאװ ךעטער יד ןלעװ ,סיוא ךיז
 ,ענעשזורּפ) ןורּכיז םוצ טדַאש סע לַײװ ,ןסע טינ ןעמ רָאט ךעטער ןוֿפ ךעלּפעק יד

5,., 

 ךעלמע װש

 .קינָאס) עגושמ טרעװ ,ךעלמעווש ענעגושמ רעדָא ?סעקיבישז טסע סצ רעװ

 לּפעקֿפָאל ש

 ןֿפָאלשטנַא ןעמ טרעװ - ,ךעלּפעקֿפָאלש ןשיק ןרעטנוא רעטנוא טגייל ןעמ ןעוו

 .(קינָאס) תומולח עסיז ךיז ןעמולח סע ןוא

 האוֿבּת

 .(50.541 ,עקָארק) טלעג ןבָאה טצװ ןעמ זַא ,ןמיס ַא זיא ,האוֿבּת ךיז טמולח סע ןעוו

 ,/2זח8מ1:8 למעװש קיטּפיג ַא

 ,רעמײבלדָאנ ןוֿפ סנּפַאצ 7
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 יקסמָאטסַאב

 יקסװָאגערעב

 םיג

 דרַאבוארג

 עלעשרעה

 גרעבנסַײװ

 לעגעז

 ןהּכ

 111 ןהּכ

 } ןאמהעל

 בצד ליד .גצ יז ט.בבה קרשמשב

 עּפיּפ לוונַײז-לאומט ןוֿפ

 טייהרעטצריקעג טריטיצ ָאד ןרעװ סָאװ ןעגנולמַאז:רעדיל ענעכילגרַאֿפ

 186 ?018 5089 0? מס 1454 ?טזסקס2מ }סטפ. } םספבמזטפ 0? 116טז6ױ/ (0716844)
 1461001558 עס. 18. 6000166466) 6185510640 במס 660664 םָצ 2 7. 146150ה8.

 ?'ז1ס6ז108 6?00615?110+, 1,612218 1932.

 .וינ--עשרַאז--ענליח ,;אׁש 'ב ןעטפירש עסלעמַאועג .עיפארנאבסנע ןוא -אלקלַאּפ ,יקס--נא .ש

 ,1923 קרָאי

 ןופ ןבענעגסיורַא ,עינָאלָאנסע ןוא גננשרָאּפרגסַארעסיל ,טפאשנסימכַארּפס רעשסיד" ראפ זויכרַא

 .1933 --1926 ץטרַאװ ,| דנַאב ןַאמהעל לאומש ןוא יקצולירפ חנ

 -נָאק ,טרעלקרער ,טסלמַאוצג רעדילסקלָאפ פשידײ .רָאלקלָאפ ןשיד" םוצ ןלאירעטאמ .לאמק םיּב

 ,יקסמאססאב .ש ןופ .רעלמַאז ןופ שרָאמרָאּפ א סימ קורד םוצ ןבעגעגרעּביא ןוא סרילַארט
 ,1923 ענליװ

 וו םסזספסצפצ1, 1:0ו5=3ז 1/624-/ 0!014:. 8486 } 12845: 46 2!2ס:06ןמ0+ 6

 ?טמ 2/. ׂשןמסז. 146!טצ156ז עממק;-187149, 1/ספעטס 1934

 ןוֿפ ציצקַארפר רעד רעטנוא ןבענעגסױרַא ןּוא טלמַאזעג ,דנַאלסור ןיא רעדילסקלַאֿפ עשידַיי

 טסקעס| ,1201 גרוברעסקפ ,הבדקה רעשיסור א טימ קלרַאמ .ש .פ ןוא גרובוניג .מ .ש
 |.סיסור המדקה ןוא טאלב.רעש .פיצפירקסנַארס רעשינַײטַאל רעלעלאיַאּפ ַא טימ שידָיי

 ,ר"פרה פשרַאמװ ,ךוּב.םֹּנצַּפ ליבי ס'נַאמשַירּפ ןיא ,(ןעננולפַאז ס'דרַאבּוארג .5 ןופ) רַעדַיל-סקלָאּפ

 .215---205 'זז

 ןופ טלמאזעג ןעסַארקעגא ןוא ןעשינעסער ,רעדיליןעטַאזלָאס ןוא .ןעטורקער) ליומ-סקלָאּפ ם'נופ

 שרינַאדער -- עינאלאליפ ןיא ראלקלאפ ראפ ךנבלעמַאז ,ןעדוי זנוא יב :ןיא .עלעשרעה

 ,106--95 'זו ,192ג עשרַאװ ,דליװנַאװ .מ ןופ

 םז 5. שש ט1396ת0=ז9. 296/:86 עמז /65!0עטמ66 ם85ז |ט058. |ת : (3!ס255..ס 6
 7631908:1: ?םז 1 2ת85ז- טמס 06166ׂז80806. !16ז805ע. ש. 216036 6

 86. 77, םזמטמפסםצאסנע 1900

 142:6זץ=)} 640 6180962:0 7186 וע56206810-981:סץןפע1סת. 260:8! ם. ש/ 5696

 א 1,8401016 14421866 ױ0 ,34865811 {/:1610980521 1893.

 1/ ,1 ףכש ,ל ,י ןופ סלעמצועג לױמיסקלָאפ םָעד סױא ןעידָאלעפ שימ רעדעילסקלָאפ עשידוי
 ,1920 קרָאיײװינ ,עגַאלֿפױא עסײװצ

 -צפעס .ןהכ .ל .י ןופ ןענניקרעמצב עקידנכײלגרַאפ סימ ,גנולמאז עיינ

 .1920 קרָאי-ינ ,צ"װ" לײשפַאמַא ןופ ןבענעגסױרַא

 .רעדילסקלָאּפ עשידיי

 .| "סקנפ, ןופ קורדײַא רעטַאר

 סײצ רעד ןיא קלָאּפ ןיא ןענאטשסנע ןענעז סָאװ רעדיל ןופ גנולמַאז .טײהײרפ ןוא טייּברא

 סלעסַאזעג סעירָאלעמ ןוא רעטרעמ .דנאלסור ןעשירַאצ ןיא -גנוגעמַאב-סכײהײרפ , רעד ןופ

 ,1920 עשרַאװ ,ןאמהעל לאֹומש ןופ טרעלקרעד ןוא

21 
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 11 ןאמהעל

 רענרעל

 'טטימ

 יקצידוקס

 לּפיּפ

 סקנּפ

 ןצמלרעּפ

 יקצולירּפ

 ץרּפ

 ר"שטצ

 ןאמֿפיױק

 סינּפיק

 לאטנזָאר

 תומושר

 רעדיל יד וצ ןעגנוקרעמַאב

 .1928 עשרַאװ ,דרַאּבּוַארג סחנּפ גאלראפ ,ןַאמהעל לאומש ןופ טלמַאזעג סעידָאלעמ טימ רעדיל-םיבנג

 "רניירפ.זיוה  סרָאטקעּפס .מ :ןיא (רעֶדיִליִסְקְלאָפ עֶשיִדּוי) עמ עֶשיֵדּוי איִד ,רענרעל ,י ;י
 ,198--182 'וז 1908 ,עשראו || ךוב

 10:1461/08968 646 (26861150814 10 18015006 1/014543806. 116:8052626068 טסמ

 אז. (טנטמוע310. !13זממטזע--86/1:מ -- 0168 1898--1922,

 .166--1 ןטֿפעה}

 .רעמַאּב נוא ריפנַײרַא נָא טימ קורד מוצ טײרגעגוצ ,,,גנולמאזײנלאירעטַאמ עַײנ ,רעדיל-רָאלקלָאפ

 גַאלרַאֿפ ,ןדנַאב רעטשרע} רעניװ .מ נופ עיצקאדער רעד רעטנוא ,יקצידוקס ,ז--נעגנוק

 ,1926 ונַאב רעטײווצ == ,1922 עװקסָאמ ,"סעמע,

 :ןיא .(קינָאס) עּפיּפ רווע ןוא לװנַײזלאומש ןוֿפ טלמַאזעג .עיצילַאג ןוֿפ רעדילסקלָאֿפ עשידיי

 ענליװ ,1(2 דנַאב סוטיטסניא ןכעלטֿפַאשנסיװ ןשידַיי ןוֿפ טֿפירשישדוח רעטעלביָאװְיי

 ,2 269--252 ןוא 70--53 'וז ,7

 ,1 ןרעדיל 101 יעטיל ,לעװַאש| .ןאמרעןב |ױול ןופ טלײטעגטימ רעדעיל:סקלאפ
 ןּבעגעגרעּביא ,(.בוג רענליװ) עזדָארבדָאּפ ןיא ןייפ היח ןופ טלעמגזעג רעדעיל:סקלאפ 1

 רעד ראפ ךוּברהאי ,סקנפ רעד |סרעגינ .ש} :ןיא (רעדיל 54) ,רָאהנײןא ,ד ןופ קורד םוצ

 .אילּביּב ןּוא קיטירק ,ראלקלאפ ראפ ,ךארּפש ןּוא רּוטארעטיל רעשידּוי רעד ןּופ עטכישעג
 || ג"ערּת ענליװ ,ןיקצעלק .א .ב ןוֿפ גַאלרַאֿפ רענליװ 410-277 'וז .,עיפַארג

 ןוז םהסקסתטאג8פ. 1182028ט8 ת'מסמאח 10068200 אקגהי {ם: 1:8/680828 (1202
 1. ש. 161::6ס26ץקתפ, 1912 קק. 407--472.

 רעטשרע ,יקצּוליּפ חנ ןופ ןעבעגעגסױרַא ןוא טרעלקרעד ,טלעמַאזעג ,רעֶדיִלְסְקְלאָפ עֶטיֶדְיי
 ,ג"ערת דנצב רעטײװצ .א"ערּת עשרַאװ ,דנַאב

 דנַאב רעטעלביָאװַיי :ןיא ,ץרּפ .ל"י ןוֿפ רעדילסקלָאֿפ עשירִיי ןעגנולמַאז יד ,עּפיּפ ,ז.ש

 ,290=-286 'וז ,1927 ענליו ,1

 .לרעּפ .ש ןוא עבערװאר .י ,ןַאמשוד ,ל ,דימשרעּפוק ,ש ,שטיװָאליגנַא .מ : ןוֿפ ןעגנולמַאז-רָאלקלָאֿפ

 ,ידנעלסּווסַײװ רַאֿפ טּוטיטסנִיא םנוֿפ עבצגסיוא ,111--11 דנַאב ,,,טפירשטייצ : ןיא ,ןַאמ

 ,830--787 'ּפש ,1928 קסנִימ ,רּוטלּוק רעש

 1016 96868816מ 1.1606+ 46ז (051ןט06מ. 516068ט80װ161219 8ט586602/46 / 011:5116061-
 116:859. טסמ 7211? 210:060021 !.8ט!זמגממ. /015086ז ׂש61188. 8//:86 1920

 ייירעדעיל.סקלאפ 80 .הנצב רעטשרע  .סינפיק .מ ןוֿפ טלעמאועג ןעטאנ טימ רעדעילסקלאפ 0

 |7 1921 עגַאלֿפױא עטשרע} י"ַא עשראװ .ןילטיג ,א גָאלרַאֿפ ,לײט רעטײװצ

 רולקלופלו היפרגונתאל תונורכז ירבדל ףסאמ תֹוּמְׁשר :ןיא ,לטנזור .ז יויילע ופסאנ .םָע יֵריִש

 ,קילאיב ,ג .חו יקצינבר .ח .י תופתתשהב בונאיורד .א יוילע ךורע ,ב ךרּכ .לארשיב

 ,215--358 'וז ,ז"פרּת ביבָאילת "ריבד, תאצוה .הינש הרודהמ

 תאמ םע יריש העבש ,ןראהניא ןועמש תאמ הָנֶש הָאֵמ יֵנְּפִל קלַבּוס ְּךֶלֶפְּב םיִרָש ּויָה הָמ
 .לארשיב הולקלופלו היפרגונתאל ,תונורכז ירבול ףסאמ תֹומְׁשֹר :ןיא ,לבײל לאינד
 ,ג יה יוײלע ךורע ,ו ךרּכ (יקצינבר .ח .יו בונאיורד ,א ,קילאיב ,נ ,ח י"ע דסונ)

 ,442--425 ןוא 424--422 וז ,ץ"רּת ביבָא-לּת ,"ריבד, תאצוה .יקצינבר יח .יו קילאיב

 ,שטיװָאנמלק .ז 'ח ןיֿפ ןעמוקַאב העידי יד

 ,דיֿבתּכ ןסיול ןויװעגנָא ןרעװ גנולמאז רענעגיא רעד ןוֿפ רעדיל עטקורדעגּפָא טשינ ךָאנ יד



 סעדַאלַאב

 127 ,(ענליװ) 126 ג"נ מ"ג ַײב ןטנַאירַאװ 3 4

 'מונ 111 ,('בוג רענליװ) 15 'ז 1 ןהֹּכ ;('בוג רענוװָאק)

 3 'מונ 48 ,14 'מונ 42 'וז יקסמָאטסַאב :(עקַארק) 9

 789 'ו ר"שטצ 13 'מונ 272 'ז לַאטנזָאר ;(ענליוו)

 ןּוכ עטכישעג ,רעּפיש ,י ר"ד לג"8ֿ :(קסנימ) 5 'םונ

 עשיַאװ 111 דנַאב ,..עמארד ןוא טסנוקירעטאעט רעשידיי
 .111 רעּפיש :טריטיצ רעטַײװ) ,165--164 'זז ,8

 .ירּפ ;(עגיר) 10 'מונ 132 יז 1 ןהּכ ראװ .6 ,5 4

 401 יז סקנּפ ;(םעדָאר ,עשרַאװ) 170- 168 ג"נ 11 יקצול

 יקסמָאטסַאב ;9 'מונ 211 יז דרַאבוַארג ; (זדָארבדָאּפ) 5 'מונ

 ;190 יז יקס--נא :(ענליװ) 9 'מונ 64 ,5 'מונ 56 'זז

 ,רָאלקלָאפ ןשידיי םוצ ןעגנוקרעמַאב ,ױדנַאל .ַא ר"ד לג"ֿפ

 רעטַײװ) 19--18 'ּפש .1926 ענליװ ,ךוב-יודנַאל :ןיא
 ,(ױדנַאל .ַא טריטיצ

 ;('בוג רענװָאק) שירַאטנעמגַארֿפ ,211 'מונ מ"ג 'רַאװ 7

 ,ץיװָארעמישט) 60 'מונ 111 ,(עשראו) 0 'ז 1 ןהּכ
 38 'ז ןָאולעדיא ;11 'ז 1 סינּכיק !('בוג רעלָאדָאּפ
 ,קינָאס) 78 ,77 נ"נ עַּכיִּפ ;142 'מונ

 ;('בוג רענװָאק) 227 'מונ ם"ג 'רַאװ 8

 12 'מונ 100 'ז עלעשרעה ;(עשראװ) 224 '
 ,גנולמַאז רעזדנוא ןיא 197 ?םמונ

 ;('בוג רעװַאטלָאּפ ,שטַאידַאג) 223 'מונ מ"ג 'ראװ .10 9

 ץיװָארעמישט) א 62 'מונ 111 ןהֹּכ 110 'ז 11 סינּפיק
 8--207 'וז 11 יקציווקס ; (עיצילַאג ,װעניד) ב 62 ,('בוג 'דָאּפ
 לג"8 ;(קינָאס) 89 ןוא 88 נ"נ עּפיּפ ;(װעיק) 7--66 ג"נ
 ,15-=-12 ג"נ יד וצ ןעגנוקרעמאב עקידרעטַײװ יד ךיוא

 } ןהּכ ;(עיצילַאג-חרוימ) 52 יז לעגעז 'ראו 1
 ידָאּפ) 15 'מונ 404 'ז סקנּפ ;(עשראװ) 242--240 'זז
 .(קינָאס) 81 ,80 ג"נ עפיפ ; (זדָארב

 *עליהָאמ ,ןיבָאלשז) 225 'מונ מ"ג 'ראװ ,13 ףק

 יעק) 65 'מונ 111 ,(עשרַאװ) 208 'ז | ןהֹּכ :( ביג רעװ

 817 'ז ר"שטצ 39 'מונ 269 'ז לַאטנזָאר ;(װענעש

 ,38 'מונ ץרּפ ;52 'מונ

 א 62 'מונ 111 ,(עשרַאװ) 222 'ז }ןהֹּכ 'רַאװ .15 3
 51 'וו יקסמָאטסַאב :('בוג רעילָאדָאּפ ,ץיװָארעמישט)

 !מונ 808 'ז ר"שטצ ;(קָאשינעװעד) 10 'מונ 59 ,6 'מונ

 :ביֿבנג 0 'מונ 24 'ז 1| ןאמהעל ;(עװקרעצָאלעב) 6

 ג"נ 207 'ז 11 יקצידוקס ;(עשראװ) 'וטס עטשרע ,דיל
 ץרפ ;(קינָאס) 89 ןוא 88 ג"נ עּפיּפ ;(ועַיק) 67--6

 41- 10 ,1 גינ

 .עבלַאז םיא טצנַאט ןעמ ,ץנַאט-ןלזג א זיא סָאד 7
 ןוא עזולב רעטיור א ןיא ןָאטעגנָא זיא ןלזג רעד ,דנצנ

 ,רעסעמ א טקעטשעגנַײרַא זיא לטרַאג ןיא ,לטרַאג א ןיא
 ,גנוריצ ןיא ריֿכג ַא רַאֿפ טדײלקרַאֿפ זיא רעטיײװצ רעד

 1 ןהּכ
 לגיֿפ

 רעד :ןֿפוא םעד ףיוא ןצנַאט ײז ,װ"זאא רעגײז א טימ
 ךָאנ םיא טֿפױל רעטײװצ רעד ןוא םורַא ךיז טײרד ןלזג

 טרעֿפטנע ןלזג רעד ,רעטרעװ יד קידנעגניז ,ךיז טעב ןוא

 ןוא רעסעמ ןטימ ןלזג רעד םיא טכעטש ףוס םוצ ,סיא
 .רעטיוט א דרע רעד ףיוא טלַאֿפ רענעי

 .(װעיָאװ רענליװ) 21 'מונ 64 'ז יקסמָאטסַאב 'רָאװ

 ןָאלעדיא ;22 'מונ 44 'ז יקסמָאטסַאב 'רַאװ ,8
 .19 'ּפש יודנאל .ַא לגײֿפ ;עֿפָארטס ןײא ,724 'םונ 205 יז

 העדק לעביל:ח
 רעקסנימ) 172 ,(ענליװ) 165 ג"נ מ'"ג 'ראו 9

 111 ,('בוג רענליװ ,עיורו) 8 'מונ 1141 11 ןהּכ ;('בוג
 .(עלװַאש) 2 'מונ 277 'ז סקנּפ ;(עיורד) 18 'מונ

 .('בוג רענװָאק) 250 'מונ מ"ג 'רַאו 0

 ג ('בוג רעקסנימ ןוא רענוװַאק) 357 'םונ מ"ג 'רַאװ 1

 רעדָארב א ;(ץיװַארעמישט ןוא עשרַאװ) 169 'ז 11 ןהּכ

 ;69 יז 41 דנאב /צזג 40611:/1 ןיא ךיז טניֿפעג 'ראו
 ;(בוג רעװעשרַאװ ,װָאנישמא) 146 'מונ 11 יקצולירּפ

 ,11/ רעטעלביָאװַיי :ןיא ןהֹּכ .ללי ;177 'ז יקס--נַא

 213 'ז ,דנאלנגריב ןיא רָאלקלָאֿפ ןשידַיי ןוֿפ סעבָארּפ

 ,168--167 'וז 11| רעּפיש לג"ֿפ ;(דנאלנגרוב ,טָאטשנוַײא)

 ;('בוג רעקסנימ ,שטַאידַאג) 147 'מונ מ"ג 'רַאו ,2

 471 'ז ןַאמלרעּפ ;('בוג רעקסנימ ,קצַאש) 174 :ז 11 ןהּכ

 --96 'וז 11 יקצולירּפ ;('בוג רעלָאדָאּפ ,עציניװ) 8 'מונ

 ,('בוג רעװעיק ,יליפיליב ןוא װעשטַאכָאס ,עשרַאװ) 1

 ;177 יז יקס--נא ;213 'ז דרַאבוארג ;(ענטוק) 164 יז

 ,"טסירָאלקלָאפ ןשידיי ַא ןוֿפ ןטפירש , ןייטשניבור ,ש

 ;(טנגעג רעװעַיק) 42 'ז ,1923 ענליװ ,עגאלֿפױא עטַײװצ

 .(ועשטידראב) 7 'םונ 152 יז 11 יקצידוקס

 ;גנוקרעמַאב ןוא (עשרַאװ) 8 'מונ 111 ןהּכ ,23

 ,37 'ז 1 סינּפיק

 ,186 'מונ ,10--7 'רטס 185 'מונ מ"ג ַײב 'רַאו 4

 טימ ריל ןבלעז םעד ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ ץלַא --188 ןוא 7

 ;196 'ז רענרעל--4 'רטס וצ ;סעֿפָארטס-בײהנָא ענעדיײשרַאֿפ

 62 'ז יקסמָטסַאב ;5- 'רטס 2 'מונ 299 'ז סקנּפ

 ;(ענליװ) 'רטס עטשרע ,7 'מונ 111 'ז ,17 'םונ

 14 'מונ 365 יז לַאטנזָאר ;(עשראװ) 244 'ז 11 ןצמהעל
 ;(ועניד) ב 34 ,(קסניּפ) א 24 'מינ 111 ןהֹּכ ;'רטס עטשרע

 ,(טַאיװָּפ רענסָארק ,עלקיד) 27 ,(קינָאס) 36 ג"נ עּפיפ

 -ָאמ ,ןיבָאלעז) 176 --175 ב"נ מ"ג 'רַאװ .260 5

 ,(קסירב) 122 יז 1 ןהֹּכ ;('בוג רענװָאק ןוא רעװעליה

 !(ץיװָארעמישט) ב 25 ,('בוג 'רָאּפ ,ןיטיל) א 25 'מונ 1

 83 ,82 נ"נ עּפיּפ ;(עשראװ) 166 'ו }|| ןאמהעל

 .(קינָאס)

23 
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 ;5 ןוא 1 'רטס 26 'מונ 42 'ז } ןהֹּכ 'ראװ 7
 140--129 ג"נ עּפיּפ ;(ענליװ) 11 ''מונ 42 '/ יקסמָאטסַאב

 ,198 ךיוא עז --.(קינָאס)

 רעקסנימ ןוא רענװָאק) 216 ,215 ג"נ מ"ג 'רַאו 8

 ;(ענליװ) 38 'מונ 111 ןהֹּכ ;188 'ז רענרעל ;('בוג

 .(עיצילצ:*חרזימ) 56 'ז לעגעז

 דרַאבוַארג ;(עשזמָאל) 144 1 { ןהֹּכ 'ראװו 9
 קס ;(רטס עטשרע) 6 'םונ 210 'ז ,5 'מונ 209 'ז

 עּפיּפ ;5 ןוא 4 ,2 !רטס 36 'מונ 178 'ז 11 יקציד

 ,(קינָאס) 61 'מונ

 .(עשרַאװ) 5 'מונ 88 */ } ןהכ .1

 רעװעַיק ,ענלַאט) 1 'רטס 194 'ז } ןהֹּכ ראו 2
 ;4 ימונ 278 יז סקנּכ ;(,בוג רעװעַיק) 196 'ז ןיא ('בוג

 1/ יקציווקס ;(טנגעג רענליװ) 12 ימונ 60 'ז יקסמָ}טסאב

 עּפיּפ {,רטס עטֿפניֿפ ,רטס עטשרע 29 'מונ 128 '
 .(קסניל) 60 ימוג

 ;('בוג רענדָארג) 24 'מונ 56 'ז 1 ןהֹּכ 'ראװ .3

 171 'ז ןָאזלעדיא --2 'רטס וצ ;(קָאדערַאװַאנ) 52 'מונ 1

 ,(דַאשרעב) 1 'רטס 39 'מונ 181 '1 11 יקצידוקס ;596 'םונ

 42 'מונ עּפיּפ ;(עװקרעצָאלעב) 5 'רטס 40 'םונ 182 1

 ,(קינָאס)

 ,קסװָארדנַאסקעלאָאװָאנ) 185 'מונ מ"ג 'ראװ 4

 ן} ןַאמהעל ; דיל רעדנַא ןַא טימ ןדנוברַאֿפ ('בוג רענװָאק

 7-6 'רטס 2111 'םונ 152 'ז ,4 'רטס 411 'מונ 142 'ז

 11 יקצידוקס ;(עינעמור) 20 'מונ 111 ןהֹּכ ;(עשראװ)

 טניֿפעג וװיכרא-ןהּכ .ל-י ןיא ;1 'רטס 61 'מונ 201 'ז
 ײװצ ףיוא טקורדעג ,טנַאירַאװ רעקיֿפָארטססקעז ַא ךיז

 ,ןאמלעממיק .שוד ןופ ןעגנוזעג םולח א : ט"א ךעלטעלב

 ןס91016112 64 {.טקסש142, 8656ג4טז28ת? 280 2:21-

 ןוא עידָאלעמ רעד טימ (ייָ/) 1128 !אסש-+סזע
 ,רעגניז ןוֿפ עיֿפַארגָאטָאֿפ

 :עקזדַאװַאז רעד ףיוא,) 5 'ז 11 סינּפיק 'רַאװ .5
 ,(בוג רענליװ ,עצילעיב) 54 'מונ 111 ןהֹּכ ;('קירב

 .בעטיװ ןוא רענאיצנעװס) 214 'םונ מ"ג 'רַאװ ,7

 ,(עשרַאװ) 206 'ז } ןהֹּכ ;(בוג רעקס

 ןטס1898 ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא דיל סָאז, .8

 ינעװס) 214 'מונ מ"ג 'ראװ ;(רעלמאז ןוֿפ 'מאב) *רָאי

 .(עשראװ) 206 'ז 1 ןהֹּכ ;( בוג רעקסבעטיװ ןוא רענַאיצ

 --2 'רטס וצ ;(ןיטסלוט) 224 'מונ מ"ג 'ראװ .9

 ןהֹּכ 18 'םונ 278 'ז סקנּפ ; רטס ןײא 196 'ז רענרעל
 ;373 'מונ 100 ' ןָאולעדיא ;(קָאדערַאװאנ) 42 'מונ 1

 ,(ץילרָאג) 62 'מונ עפיּפ
 'רטס וצ ;( ביג רענװָאק) 201 'מונ מיג רָאװ 0

 ,(עשרַאװ) 102 'ז { ןִהֹּכ ;2 'רטס 196 'ז רענרעל 5
 ,(ץילרָאג) 17 'מונ עּפיּפ ;(שזיבשזעמ) 36 'םונ 111

 ,(קינָאס) 18 'מונ

 2--1 'רטס 9 'מונ 111 ןהּכ ראװ--2-1 'רטסוצ+ 1
 .(עיצילַאג ,װעניד)

 רעקסבעטיװ ,גרָאבענעד) 161 'מינ מ"ג 'רַאװ .2

 32 'םונ 111 ןהֹּכ ;37 'מונ 364  לאטנָאר ;('בוג

 ףעדיל יד וצ ןעגנֹוקרעמאֿב

 10 'מונ 24 'ז 1 יקצידוקס ;('בוג רעקסנימ ,ןעמוהיא)
 ,(סעדָא)

 "קירוצ רָאי 60 טימ ןעגנוזעג ןעמ טָאה דיל סָאז ,3

 110 'ז 1 ןהּכ--2--1 'רטס ֹוצ 'ראװ ;(רעלמַאז ןוֿפ 'מאב)
 ירטס ן"א 125 '! 11 ןַאמהעל ;4--2 'רטס 16 'םונ

 .(קינָאס) 1 'רטס 3 'מונ עפיפ ;(עשרַאװ)
 יַאּפ ,ןישטלוט) 207 'מונ מ"ג חסונ רערעלֿפ 44

 רענװָאק ,ןאיטוא) 19 'מונ 275 'ז11 ןהֹּכ ;('בוג רעילָאד

 ;40 'ו 1 סינּפיק ;(קסבעטיװ) 184 'ז יקס--נַא ;(בוג
 ,(עקוװילָאבָאס) 4 'הטס 11 'מוג 156 'ז 11 יקצידוקס

 ,לעלַארַאּפ רעשינַיארקוא---263 'ז ןוא 1 'רטס 72 'םונ 215 '}

 68 'ז } ןהֹּכ ;(ענליװ) 128 'מונ מ"ג 'ראװ .5
 ,װָאקילשאװ) ב 20 ,(קסנימ) א 20 'מונ 111 ,(ןליוּפ)

 :(עינעמור ,סַאי) 7 'מונ 92 ' 1 ןהֹּכ ראװ 46

 ;ץילרָאג) 2 'רטס 22 'מונ עּפיּפ
 רענליװ ,עצילעיב) א 10 'מונ 111 ןהֹּכ 'רַאװ 7

 155 'ז 11 יקצידוקס ;('בוג רעװַאטלָאּפ ,קולירפ) ב 10 ,('בוג
 41 'מונ 182 'ז ,(עװקרעצָאלעב) 4 'רטס 10 'םונ

 א 21 'מונ 111 ,(עשרַאװ) 96 1 { ןהּכ רַאװ .48
 ןיא ךיוא טכעלטנֿפערַאֿפ } (עצילעב) ב21 ,(ץיװָארעמישט)

 .(11) 3 'םונ ,1924 טעגיס-.מ ,"גנַאגֿפױא

 ,ינמָאר ןוא קסבעטיװ) 197 'מונ מ"ג 'רַאװ 9

 ,(ןליוּפ) 120 'ז } ןהּכ ;(ענליװ) 198 'םונ ,('בוג רעװַאטלָאּפ

 יקסמָאטסַאב ;('בוג רעקסנימ ,וָאנעדױק) 22 'םונ 1

 11 יקצידוקס ;36 'מונ 368 '/ לַאטנָאר ;(ענליװ) 5 1
 ,141 'םונ ןָאזלעדיא ;(ועַיק) 6--5 ,1 'רטס 162 "

 ;(עגליװ) 14 'מונ 62 'ז יקסמָאטסַאב ראו 0
 לג"ֿפ ;(װעַיק) 7 ,1 'רטס 56 'מונ 195 'ז 11 יקצידוקס
 'מונ ,1924 ,טעגיס-שערומַארַאמ "גנַאגֿפױא , ץרַאװש .א
 ,(קינָאס) 25 'םונ עפיּפ }(סָאי) 2 'מונ 22 'ז (11 3

 ,/ 'רטס וצ ;31 'מונ 810 'ז ר"שטצ ראו( 1

 7--5 ,2 'רטס 155 'ז 11 יקציווקס 'רַאװ--10 ןוא 9
 ךיז טניֿפעג יכרַא-הֹּכ ,.לי ןיא ;(עװקרעצָאלעב)

 טנַאירַאװ ןקיֿפָארטססקעז א טימ לטעלבגולֿפ טריטַאד.טשינ ַא

 ,"ךאלַאשיפ , גיא
 יוקס ;(קסנימ) 25 'מונ 812 ' ר"שטצ 'רַאוװ ,2

 ג"נ עּפיּפ ;(װָאכינרעשט) 73 'מונ 216 'ז 11 יקציד

 +(קינָאס) 22 1

 ;1 'ז 11 סינּפיק ;17 'מונ 146 'ז 1 ןהֹּכ 'ראװ 2

 ,עשרַאװ) 20 'מונ 163 'ז 11 ןאמהעל
 329 'ז סקנּפ 1188--185 ג"נ מ"ג 'רַאװ ,55 4

 ןײא 7 'מונ 111 'ז ,17 'מונ 63 'ז יקסמָאטסַאב ;2 'םונ
 ;'רטס עטשרע 14 'מונ 365  לַאטנזָאר ;(ענליװ) 'רטס

 |} ןאמהעל ;(װעניד) ב 24 ,(קסניפ) א 24 נ"נ 111 ןהֹּכ
 261 11 'מונ 194 ,'רטס 1 (עשרַאװ) 4210 'מונ 47 'ז
 ,(קינָאס) 36 ג"נ עּפיּפ ;(עשרַאװ) 244 ,דיל שיֿבנג ,(ןילבול)

 ,26 'מונ ץרּכ ;(טַאיװָאּפ רענסָארק ,עלקיד) 7
 סקנּפ ;('בוג רענדָארג) 124 ' } ןהֹּכ 'ראװ .6

 52 'וו יקסמָאטסאב ן3 'מונ 400 'ז ,9 'מינ 2379 '

 824 1 ר"שטצ ;(טנגעג רענליװ) 2 'םונ 54 12 'םונ

, 

: 
 ל



 וצ ןעגנוקױעמַאֿב

 ,ררַאבוַארג .ּפ ;(בוג רעבצרַאסַאב ,קיטָא) 10 'מונ

 ֿג"נ 111 ןהֹּכ ;56 'ז ,1928 עשרַאװ ,"ןבעל רעדנַא ןַא

 191 'ז 11 יקצידוקס ;('בוג רעקסנימ ןוא רענליו) ב ,א0

 ,(ןלױּפיסערגנָאק) 26 ג"נ עּפיּפ ;(װעִיק) 11 ןוא 1 'רטס

 .(קינָאס) 7

 ןוא שטאידַאג ,קסבעטיװ) 219 'מונ מ"ג 'רַאװ 7

 (עשראװ) 2 'מונ 84 'ז } ןהּכ ;('בוג רעקסנימ

 ;49 'מונ ןוֿפ װיטָאמ ןטימ ןעגנוזעג טרעװ ,8

 ןוא רענליװ ,רענװָאק) 198 ,197 ,196 ג"נ מ"ג 'ראװ

 ;(סעדָא) 26 'מונ 268 'ז לאטנזָאר ;('בוג רעטסבעטיװ
 ןָאלעדיא ;('בוג רעקסנימ ,װָאנעדױק) 21 'מונ 111 ןהֹּכ

 .(װעַיק) 21 'מונ 162 'ז 11 יקצידוקס ;141 'מונ 28 1

 עּפיּפ ;(עשרַאװ) 164 / 11 ןאמהעל 'רַצװ .60--9

 ,(גרעבמעל) 69 'םמונ

 סנעדַאֿפדלָאג .א טנַאמרעד עֿפָארטס עטשרע יד 1

 :ןָא ךיז טבײה סָאװ ,1899 זירַאּפ ןיא ןבירשעגנָא ,דיל

 ,ןסיורד ןיא טכַאנ יד זיא רעטצניֿפ ןוא ליטש

 יײקנוֿפ ןײק ןַײש א ןוֿפ ןוא ךרָאש ןייק שטנעמ א ןוֿפ

 -ָאילביב-סקלָאפ עשידוי יד , סמכילע-םולש ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ

 מ"ג ַײב ראו יד לג"8ֿ ;188 'ז ,1889 חעַיק || "קעהט

 369 'ז לַאטנזָאר ;('בוג רעװַאטלָאּפ ,שטַאידאג) 224 'םונ

 ,35 'מונ ץרפ ;40 'םונ

 רעדילצנַאט .זז
 ומ ינ ַײב דיל א ןיא קרַאטש רעײז טנַאמרעד .2

 עידעמאק א ,רָאיװער רעד :ןיא (ר"מש) שטיװעקַײש
 רעטמהירעב רעד ןאפ אי"רפ טייבראעגמוא ,ןעטקא 4 ןיא
 ,50--49 'זז ,1882 סעדָא ,"ראזיװער, אידעמאק רעשיסור

 תעשב םרָאֿפ רעשיגָאלַאיד ַא ןיא ןעגנוזעג טרעװ דיל סָאד

 ,ןהנח ןצנאט טנרעל ןָאמָאלַאס

 :ןזרעֿפ עכעלנע יד ָאד גנערב'כ

 ןעֶרהיִפ ְּךיִמ טְלאָז רהיִא :ה נח

 ןעֶריִּבּורְּפ ץְנאַע םעֶד
 : רעטַײװ ןוא

 ףיִמ םהעָש ְךיִא יֹוא יֹוא יֹוא :הנח

 אייֵרְפ ץְגאַג טְצְנאַט טְמהעֶשיִג טיִנ ראָג :ןאמ אל אס

 ףיִג טיִנ טְצְנאַט יֹוא יֹוא יֹוא :הנח

 .אייֵרָד אייוֵוְצ ףיִג טיִנ ויִא סאָד :ןאמאלאס

 ;(ודָארבדָאּפ) 6 'מונ 409 'ז סקנּפ 'רַאװ 3

 85 ימונ 111 ןהֹּכ ;(ענליװ) 14 'מונ 115 '/ יקסמַאטסַאב
 רעגרעבמעל ,װעזערב) 122 'םונ עּפיּפ ;(עצילעיב)

 .('װעיָאװ

 .מאז ןוֿפ גנוקרעמאב) "עקלָאּפ ַא ַײב ןעגנוזעג 4
 ,(רעל

 ןוֿפ 'מאב) "ץנאט.רעדנעלנייר ַא ַײב ןעגנזעגג
 ,(רעלמַאז

 205 רעדיל יד

 ןוֿפ 'מַאב) "ץנַאטײרעדנעלנײר א ַײב ןעגנוזעגג .6

 ,1 'רטס 20 'מונ 397 'ז סקנּפ 'רַאװ ;(רעלמַאז

 ןוֿפ 'מַאב) "ץנאט-רעדנעלנײר א ַײב ןעגנוזעגג .7
 ,('בוג רענװָאק) 261 'מונ מ"ג 'רַאװ ;(רעלמַאז

 ןוֿפ 'מַאב) *ץנַאטיעלעגײב א וצ ןעגנזעגג .68
 ,(רעלמַאז

 .מאו ןוֿפ 'מַאב) "ץנצט-עלעמעס ַא ַײב ןעגנוזעגג 9

 ןוא רעװעליהָאמ ,ענליװ) 254 'מונ ם"ג 'רַאװ } (רעל

 30 'םונ 45 'ז ,(ענװָאר) 42 'ז 11 ןהֹּכ ;(.בוג רענװָאק
 337 'ז סקנּפ ;(עצילעיב) 106 'מונ 111 ,(קסנימ)
 ,(טנגעג רענליװ) 46 'םונ

 'רַאװ ;(רעלמַאז ןוֿפ 'מַאב) "טירט-ןביז א וצ/ 0

 ןהֹּכ ;(זדָארבדָאּפ 8 'םונ 410 ,62 'מונ 290 'וז טקנּפ

 ,('בוג רעילָאדָאּפ ןוא ענליװ) ב ,א 72 'מונ 1
 }(רעלמַאז ןוֿפ 'מַצב) *טירט-ןביז, ַא וצ ,12 1

 0 'מונ וצ 'ראװ יד לגיפ

 (עשראװ) 4 'מונ 12 1 || ןהּכ 'ראװ 3

 יד ;(עשרַאװ) 4 'םונ 111 7 }1!ןהּכ לגיֿפ 4

 :(יקנאשזװ) 6 'מונ 440 'ז '/} תומישר ןיא לבײל

 .(ץילרָאג) 103 'מונ עפיפ

 ײװצ עטצעל 9 'מונ 69 '/ יקסמָאטסַאב לג"8 ,5

 .ןזרעֿפ

 יקס--נא :(עשראװ) 4 'םונ 11 ןהֹּכ 'ראװ 6

 .(קינַאס) 125 'םונ עּפיּכ ;(קסנימ) 27 'מונ 212 1
 ,(טנגעג רענליוװ) 12'מונ 115 '/ יקסמָאטסַאב ירַאװ 7

 397 'ו סקנּפ ;(קסניפ) 25 'ז 11 ןהֹּכ 'ראװ 9

 69 '1 יקסמָאטסַאב ;(עטיל ,:לװאש) 23 'רטס 20 'םונ
 .(קסניּפ) 84 'םונ 111 ןהֹּכ ;(ענליװ) 9 'מונ

 .קַאדעראװאג) 182 'מונ ||| ןהֹּכ 'רַאװ 0
 10 'מונ 18 'ז || ןהֹּכ ַײב חסונ רערעלֿפ 1

 לַאטנזָאר ;2 'רטס וצ לג" ;(עילָאדָאּפ ,ץיװָארעמישט)

 םַײב עקרָאט) 3 'רטס 58 'מונ עּפיפ ;{9 'מונ 272 1

 .(ירטס
 "רעד ,הּפוװ רעד ךָאנ ץנאט-עקּפָאה ַא זיא'ס/ 2

 'רַאװ ;(רעלמַאז ןיֿפ 'מַצב) "רעטרעװ ןָא גנאזוצ ַא ךָאנ
 (עשראװ) 2 'מונ 6 '1 1 ןהּכ

 "מַאב)"ץנַאט-רעדנעלנַײר ַא ַײב ןעגנוזעג טרעװעװ ,3

 ;(/בוג רענװָאק) 174 'מונ מ"ג 'ראװ ,(רעלמאז ןוֿפ

 12 'מונ 111 ,('בוג רענָאסרעכ) 41 'םונ 68 7 1 ןהֹּכ

 .(עװָאקילשַאװ) 2 'רטס

 .(עשראװ) 12 'םונ 22 7 11 ןהּכ 'ראו 4

 ;(טננעג רענילבול) 6 'מונ 14 '/ } ןהֹּכ 'רַאו .5

 (קינָאס) 128 'םונ עּפיפ
 טָאה ריל ןבלעז םענוֿפ טנַאירַאװ ןקיֿפַארטסײװצ א

 "מונ-ראטנעװניא ,(װיושעבורה) לטרעג והילא טקישעגוצ

 :זַא ןטרָאד ךיז טגניז עֿפָארטס עטײװצ יד ,4

 !ןַאמ ןַײמ יקשטנָאר עינמ יַאד

 ,ןַאיּפעטרָאֿפ ַא ףיוא ןליּפש רימָאל
 !לאומש רעטעֿפ ,הקֿביר ,ַאקשטָאט ,יט ,ַאי

 .ישט ,אװד ,זאר

(20) 
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 .רַאװ) 83 'םונ 128 *ז *ןדִיי זדנוא ַײכ , ןיא ןַאמהעל 'ראװ

 ,ליּפשרעדניק א ןיא לדילטײלַאב א (עש
 .(רעלמַאז ןוֿפ 'מַאב) *יעשנַאל ַא ַײב ןעגנזעגג 6

 'םונ 111 ,(עיורד) 16 'םונ 26 'ז 1 ןהּכ 'ראװ .7
 לַא נזָאר ;(קסניפ) ב 94 ('בוג רענליװ ,עצילעיב) א 4

 ,2 'מינ 263 *

 ,(עילָאדָאּפפ 62 'םונ 129 'ז 11 ןהֹּכ 'ראװ 5
 ,(עילָאדָאּכ ,שזיבשזעמ) 88 'םונ 1

 רעדיל-הנותח ןוא =הלּכ:ןתח .ןש
 .(בוג רעגליװ) 7 'ז 1{ ןהֹּכ 'ראװ ,9

 .(ענליװ) 251 'מונ מ"ג 'ראו 0
 יד לג"8 ןזרעֿפ עטצעל יד וצ ,}

 ,100 'מונ וצ
 ;(ענליװ) 248 ,(ץּפיוטש) 247 נ"נ ם"ג 'רָאװ 2

 עפיפ } ('בוג רעקסנימ ,שטיװָאלזָאק) 102 'מונ |1| ןהּכ

 ,(קינָאס) 127 'םונ
 92 'םונ וצ 'ראו .2
 .ריֿפנַײרַא 249 ןוא 245 ,242 ג"נ מ"ג 'רָאו }

 5'מונ 14 'ז 11 ןהֹּכ ;16 'ז 11{ 'ה 'טטימ ;ס;ֿפָארטס

 "רעביא (עשרַאװ) 41.01 'מונ 200 '/ 11 ןַאמהעל ןוא

 .נַײרַא זיא סָאװ דילסײלַאב סָאד לג*8 ;עֿפָארטס-גנורזַח
 .ץערָאק) 12 'מונ עלהׂשעמ-רעדנּוװ ןיא ןטכָאלֿפעג

 יאב ַײב ןענַאד ןוֿפ ,187 'ז רעגרעל 'רַאװ ,3

 --102 ג"נ 3'/ 11 יקצולירּפ ;1 'םונ 127 'ז ןיקסמָאטס

 עשירַארעטיל :ןיא רעֶדעיִל-רעֶדניִק ,דרַאבוַארג .ּפ ;5

 יאכָאס) 11 'מונ 29 'ז } טֿפעה ,1912 עש ַאװ ,ןעטפירש

 'מונ 81 'ז 111 ןהּכ .2 'רטס 17 "ז 11 סינּפיק ;(װעשס

 א99 ,(קינָאס) 98 'מונ עּפיּפ ;(עשרַאװ) 4--23 'רטס 9
 ,(ענרַאמָאק) ב ןוא

 רעטײװצ רעד ןיא ץישטנעל ןיא ןעגנוזעגג .6

 ןוֿפ גנוקיעמַאב) *טרעדנוהרָאי ןקירַאֿפ ןיֿפ טֿפלעה

 ר'שטצ ;('בוג רענװָאק) 181 'םונ מ"ג 'ראװ ;(רעלמַאז

 יָאלזָאק) 97 'םונ 111 ןהֹּכ ;(קסנימ) 4 'םונ 789 1

 .(ענרעשזָא) 101 'םונ עּפיּפ ;('בוג רעקסנימ ,שטיװ

 ,(עשרַאװ) 17 'ז 11 ןהֹּכ 'ראװ .7

 ןהֹּכ ;(/בוג רעװעליהָאמ) 249 'מונ מ"ג 'רצװ .8
 יקסמָאטסַאב ;('בוג רעװעַיק ,ןאמוא) 5 ימונ 12 * 1

 ;(עשרַאװ) 200 'ז 1{ ןצמהעל ;(שטערעמ) 4'םמונ 66 1

 --210 'וז יקסװָאנערעב ; 106 'ז 11 ,115 '/ { סינּפיק
 } יקצידוקס ;(טנגעג רעקלאװּוס) 428 'ז תומושר 3

 .דיר) 98 ,(קינָאס) 97 ג"נ עּפיּפ }(שטָאלָאװַאּפ) 129 *

 ,66--164 'וז 111 רעּפיש לג"8 ;(ןָאס םַײב קיג

 .(עשזמָאל) 18 'מונ 29 'ז 11 ןהכ 9

 |} ןהֹּכ :( בוג רענװָאק) 228 'םונ מ"ג 'ראװ ,0

 69 'ז יקסמָאטסאב !(עשרַאװ) 1 'רטס 26 'מונ 28 7
 ,(ענליװ) 11 'םונג

 ןצנַאט ייז ןעװ סע ןעגניז רעבַײװ עטלא/ 1

 ײז טריֿפ ןעמ זא ,הלּכ רעד סימ ןתח םעד ןגעקטנַא
 ,(רעלמַאז ןוֿפ 'מאב) "הּפוח רעד ןוֿפ קירוצ

 גנוקרעמַאב

 ףעדיל יד וצ ןעגנוקרעמַאב

 ןיא 1807 ןיא ךרעב טרעהעג 102 'מונ, ,103 2

 ןוֿפ 'מַאב) *ערעשטעװ-הּפוח א ךָאנ הנותח ַא ףיוא ענליװ
 ןײא 47 'םונ 47 'ז 11 'ה 'טטימ 'רַאװ ;(רעלמַאז
 261 'ה 'טטימ ;(לװַאש) 259 'םונ מ"ג ;(ענליװ) 'רטס

 ;(עיצילאג"חרזימ) 9 'םונ ןַאמֿפױק ;(ןיװ) 107 ?

 )המ:טטסמ {8ז 10015086 014540846 1924/25.
 11618ט526826מ68 טסמ 12: א!גצ (גזטמש210, 86711ם-
 'מונ 471 'ןז (ק"ֿפַיי :טריטיצ ףעטַײװ) 0168 5

 ||| ןהֹּכ :(דנַאלנגרוב ,ףרָאדסרעטַאמ) ,149 'מונ 472 ,8
 .אמ ,קעלַאטס ,ר ;{('בוג 'זָאּפ ,ץיװָארעמישט) 105 'םונ
 עשיגָאלָאליֿפ :ןיא ,שיויי רעונעלנגרוב םוצ ןלַאירעט
 רעפיש לג"ֿפ ;(דנאלנגרוב) 227 'ּפש 1{ ָאװיי ןופ ןטֿפירש

 ,8 'םונ ןָאזללעדיא ;57-56 'ז 1

 123 'ז *ןוָיי ודנוא ַײב, ןיא ןאמהעל 'רַאװ 6

 ,(לדילרעדניק) ה ,א68 'םונ

 .רערניק ,('בוג רענװַאק) 110 'םונ מ"ג 'ראװ ,7

 ,לדיל

 רעדילניװ .ׂש
 הׂשעמה רוּפס א .לעדוי :ןטנאיראװו ,114 ,8

 רעטשרע .ץיוָמַרּבא י"ש ןוֿפ תועונּת אי מ"ע םיריש ןיא
 'טטימ ןיא רעניוו 'ֿפָארּפ ;14 '1 ,1875 עשראוו ,לײהט

 ס"וממ ַײב ס ,(עיבַארַאסעב) 853 נ"נ 49--48 'ז 11 'ה
 מ"ג ;(קָאטסילַאיב) 4 ,(קלאווּוס) ס ,"עלעשטנעמ ןיילק,

 ;(קסבעטיוו) 66--64 ב"נ ,(/בוג 'דָאּפ 62--60 נינ

 ן} ןהֹּכ ;(רַארגטעװַאסילעי) 1 'םונ 120 '/ גרעבנסַײװ

 10 'םונ 42 'ז ,1 'מונ 25 !ןיקסמָאטסַאב ;(עשראו) 97 *ז
 180:- :(עיורד) 4 'םונ 259 'ז לַאטנזָאר ;(ענליוו)

 5006 014511606ז. 116:8359. טסמ 10. 21. (םזטמ-

 ו/810. /4ט5 046 626002112648 1/651:0551486-
 10144611ט8968 ?טז 1044:50מ68 40126540006. :ןיא

 :טפירשטַײצ) 11ס/2טפַק/ טסמ תז. 2{. (גזטםש814,

 :רעטַײװ טריטיצ) 1926 ןיװ ,ג"י רעטס29 (616801482
 120 נ"נ 111 ןהֹּכ ;592--591 'ןז ,(ג"י רעטס29 'טטימ
 .('בוג רעצעלדעס ,עלַאיב) 123--122 ,(קסנימ) 121 ,(ענליוװ)

 ; ('בוג רענװָאק) 69 ןוא 63 'מונ מ"ג 'ראו .,116 ,5

 ;(קָאטסילַאיב) 56 'מונ 49 'ז 1{ 'ה 'טטימ ןיא רעניוװ

 רעשידיא רעד ןופ עטכישעג יד ,ווָאכָארָאב יב 1ךיוא עז
 ,1915 קרָאײינ ,ןעבעל ןיא רוטַארעטיל : ןיא רוטארעטיל

 ,60 'מונ 18 'ז ןָאזלעדיא ;62--62 'וז

 25 'ו יקסמָאטסַאב 'רַאו ,3

 ,(עװקרעצָאלעב) 23 'מונ 818 'ז ר"שטצ
 ;(ענליװ) 2 'מּוג

 רעדילןעילימַאֿפ ,עז
 ןוא רענװָאק) 202 ,21 ב"נ מ'ג 'רַאװ .8

 יקסמָאטסַאב ;(ענליװ) 66 'ז 11 ןהֹּכ ;(בוג רעקסבעטיוו

 ;(קלַאװּוס) 8 'מונ 425 'ז תומושר ;(ענליװ) 7 'מונ 75 1
 ;(עשרַאװ) 124 ,('בוג רענדָארג) 122 נ"נ || יקצולירפ

 20 'מונ ,(װעלסָאב) 19 'םונ 115 'וז }|| יקצידוקס
 .(עװקרעצָאלעב)



 ןעגנוקרעֿפַאֿב

 יקצולירּפ ;('בוג רענװָאק) 82 'מונ מיג 'ראװ 9
 ,206 'ז 11| העּפיש ךיוא לגיפ ;190 'מונ 1

 ,רילטסנוק טריזירָאלקלַאֿפ ַא קיטנעק 1

 287 'מונ ,('בוג רענװָאק) 286 'מונ מ"ג 'ראװ 2
 18 'מונ 148 'ז } ןהֹּכ { (בוג רעילָאדָאּפ) 8--5 'רטס
 .('בוג 'דָאּפ ,ץיװָארעמישט)

 ,(עשרַאװ) 17 'ז 11 ןהֹּכ לג"5 ,3

 268 ,('בוג רענװָאק) 267 בנ"נ םמ"ג 'רַאוװ ,4

 ;(קצוקריא) 131 'ז 44 'ה 'טסימ ;(דנאלרוק ,םוקוט)

 ,('בוג רעקסנימ ,שטיװָאלזָאק) 1123 'םונ 111 ןהֹּכ

 ןָאזלעדיא ;('בוג רעגװָאק) 282 'מוג מ"ג 'ראו 5
 ,700 'מוג 196 71

 רעדיל-ןטַאדלָאס ןוא :ןטורקער .טוז

 ּפָא ךיז ןרעצ סָאװ ,סרעגָאלֿפ ןוֿפ דיל א זיא'ס 6
 טגנערב דילײרעגָאלּפ א ;(חיזירּפ) גנורעטסומ רעד רַאֿפ

 .(חעיַארַאנ) 196 'ז }| ןהֹּכ ךיוא

 רעד רַאֿפפ .,129 'מונ וצ גנוקרעמַאב לג58 7

 ךיז ןֿפרַאד סָאװ ךעלגנַיי יד םורא ןעײג גנורעטסומ
 ןוא ,רעטצנעֿפ ןועי רעטנוא ןעגניז טכַאנ ַײב ןלעטש

 ,(רעלמאז ןוֿפ גנוקרעמַאב) "סעּפע ײז טיג ןעמ

 ,(ענליװ) 6 'מונ 85 'ז יקסמָאטסַאב 'רַאװ ,8

 45 'מונ מ"ג ;465 'ז } 'ה 'טטימ 'ראו ,9

 .לָאּפ ,שטאידאג) 49 'מונ ,('בוג רעקסבעטיוו ,קסניווד)

 עלעשרעה ;(לװַאש) 12 'מונ 294 'ז סקנּפ ;('בוג רעװַאט

 210 'ז לַאטנזָאר ;א 11 ןוא 11 נ"נ 100 ,6 'מונ 97 'זז

 ,1 'מונ 82 'ז יקסמָאטסאב {1 'םונ

 {1 'רטס 1 ,מונ 270 'ז לאטנזָאר --1 'רטס צ 40

 9 'םונ 99 'ן עלעשיעה ךיוא לגיֿפ

 יקסמָאטסַאב ;233 'מונ מ"ג ַײב 'רחטס עכעללע 1

 ,6 'מונ 85 '}

 6 'םונ 85 'ז יקסמָאטסַאבלגיֿפ 4-3'רטס ֹצ ,2

 'מונ מ"ג { 196 1 רענרעל -- 8--7 'רטס וצ ;2--1 'רטס

 ,14--9 'רטס 6

 11 ןהֹּכ 'ראװ 3

 ,(עשראװ) 8 'מונ 99 '1

 'ראװ -- "ֿבנג עינָאֿפ יד יוא, גנַאװוצ םעד וצ 44

 ,טלַאהניא ןרעדנא ןַא ןוֿפ דיל א וצ גנאזוצ ,עלעשרעה

 797 'ו ר"שטצ ךיוא לג"ֿפ ;11 'מונ 99 'ז

 רענָאסרעכ ןוא רענװָאק) 202 'מונ מ"ג 'רַאװ .6

 210 'וז 11 ןַאמהעל ;(עשרַאװ) 108 'ז } ןהֹּכ ; ('בוג
 א 7 2 ג"ג 98 'ו עלעשרעה }(עשראװ) 211 ,(שזדָאל)

 .(ץלעק ןיא װָאקירטעיּפ)
 'ז יקסװָאגערעב 'ראװ 9

 ,(עװקרעצָאלעב) 'רטס עטשרע

 עלעשרעה ;(עש רַאװ) 125 '}

 125 ןוא 120 ג"ג 4

 307 ףעדיל יד וצ

 רעדיל:המחלימ .צזוז

 11 ַאװִיי ןוֿפ ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ יד ןיא ,0

 ןכעלריֿפסיױא ןַא ןָאסרעדנַא 'ֿפָארּפ טכאמ 414--402 'וז

 -- דיל-עיצַאזיליבָאמ םעד ןוֿפ ןטנַאירַאװ 8 ןוֿפ זילאנא

 }װָאקַאר ןיא רענײא ןוא קסנימ ןיא ןבירשרַאֿפ 7

 יוקס ;(עגליװ) 2 ,1 ג"נ 7--106 'וז יקסמָאטסַאב
 226 '1 יקסװָאגערעב ;(סעדָא) 111--109 'וז } יקציד
 .סעדָא) 129 'מונ

 ,1 'רטס 9 'מונ 108 'ז { יקציווקס 'רַאװו ,1

 68 'מונ 111 ןהּכ -- 5--3 'רטס וצ 'ראו ;(סעדָא) 5-4

 'רטס 126 'מונ 225 'ז יקסװָאגערעב ;(עלַאקס) 3--1 'רטס

 ,סערָא) 131--120 'מונ ,(וועַיק) 127 'מונ ,(סעדָא) 5 ןוא 3
 .(עשרַאװ) 92 'מונ עּפיּפ ; (רימָאשוא

 1 'רטס 24 'מונ 124 'ז 1 יקצידוקס 'ראװ .2
 44 ןוא

 ץינאיבאּפ) 17--=16 ג"נ 101 'ז עלעשרעה 'ראו ,3

 }(ענליװ) 5 'םונ 109 'ז יקסמָאטסַאב ;(ווָאקירטעיּפ ןוא

 .(ענרָאט) 67 'מונ 111 ןהּכ

 רעדיל:רעטעברַא .ןא

 1 'רטס וצ ;(עשרַאװ) 205 'ז 11 ןהֹּכ 'רַאװ ,4
 } יקצירוקס ;'רטס עטשרע א62 ןוא 62 נ"נ 1 ןאמהעל

 ,2 'רטס 3 'מונ 18 '
 55 14 סינּפיק ;215--211 נ"ינ מ"ג ,5

 111 ןהֹּכ לג"8 ;3 'םונ 47 'ז יקסמָאטסַאב ;(ענליװ)
 2 'מוג 87 'וז 11 יקציזוקס ;{(קָאדעראװָאנ) 114 'מונ

 ,(עשטשַארַאט) 3 'מונ ,(דַאשרעג)

 ג--א 23 ב"נ 60--52 'וז } ןאמהעל 'רַאװ ,7

 יקסמָאטסַאב ;(עשרַאװ ,'רק רעשזמַאל ,װָארטסָא ,ענדָארג)

 :ָאלעב) 44 'מונ 60 'ז | יקצידוקס } (ענליװ) 3 'מונ 129 '1

 ,(עװקרעצָאלעב) 44 'םונ 198 'ז יקסווָאגערעב ; (עװקרעצ

 ךעלדילכָאטש .א

 יראמ יד, סרעזנוצ .א ןוֿפ טריזירָאלקלָאֿפ ,0

 :עז .ןורעֿפ ריֿפ עטשרע 6 'רטס *גנודליב ענעברָאד

 רעזנוצ ןופ ןעבעגעגסױרַא ...רעזנוצ םוקילא ןוֿפ רעדעיל

 ,214 '1 ,1928 קרָאײוינ ,|ןטָאנ טימ| ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ

 :(ענליװ) 46 'םונ 124 'ז 11 ןהֹּכ 'רַאװ 1

 ,(עשרַאװ) 198 'ז 11 ןַאמהעל

 139 '1 *ןרִיי זדנוא ַײב,, ןיא ןאמהעל 'רַאו ,3

 ליפשרעדניק 8 וצ לדילטײלאב (עשרַאװ) 122 'מונ

 ,רענלעז ןיא

 ;(זרָארבדָאּפ) 10 'מונ 407 'ז סקנּפ 'רַאו 4

 .('בוג רעילָאדָאּפ ,עגוראי) 2 'מונ 821 'ז ר"שטצ
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 רעדיל עשיטסירָאמוה .או
 יקצידוקס } (בוג רענװָאק) 127 'מונ מ"ג 'רַאװ 7

 .לוט ,עקװיטאיּפ ףרָאד) 237 ,26 ג"נ 201--29 'װ
 .רעדניק עשידִיי עּפיּפ .זייש ;(װעִיק ןוא ןַײרק רענישט

 564--563 'וז 2411 דנאב רעטעלבבָאװָיי ;ןיא *ךעלדיל

 .לעלארַצּפ ןשטַײד ַא טימ (גרעבמעל)

 .(סעדָא) 262 'ז || ןהֹּכ לג'פ ,169 ,8

 --102 'וז עלעשרעה ;(עשראװ) 77 'ז 11 ןהֹּכ 0
 .(עשראװ) א 19 ןוא 19 ג"נ 3

 ןוז ןהֹּכ ;( בוג רענװָאק) 288 'מונ מ"ג 'רָאו 1
 .(קטגיּפ) 179 'םמונ

 רעװַאטלָאּפ ן'א רענװָאק) 212 נ"נ מ"ג 'ראו ,2

 120 'ז | יקצידוקס ;('בוג רעקסבעטיוו) 213 ,((בוג

 ,(שטָאלָאוװַאּפ) 2 'מוג

 ,(עשרַאו) 420 'ז וויכרַא לג"8 3

 .(ןילָאוװ ,ווָאנושט) 172 'םונ 111 ןהֹּכ 'ראוו 4

 יָארָאּפ ,ץיוװָארעמישט) 244 'ז || ןהֹּכ ראו .6

 סינפיק ;(וועשטאכָאס) 88 'ז | יקצולירּפ ;(בוג רעיל

 102 ז 1

 רעדיל-םיֿבנג .אוו

 ,(עגליו) 45 'מונ 90 'ז 1 ןאמהעל 'רָאװ .8

 ,(ענדָארג) א 45 'מונ 91 1

 ,(שטשָאמאו) 14 'מונ 223 'ז 11 ןאמהעל 'רָאװ ,9

 ןזעיגילער טימ רעדיל .אזו
 טלַאהניא

 ןוֿפ ןעגנוזעג ,דילקעוו א, :רעלמאז ןוֿפ מצב 0
 םירמוש וצ טנַײה ,תױצח וצ ןטַײצ עקילָאמא שמש:טָאטש

 "המחלימ א תעשב ל0 ל) הרצ-תע ןא ןיא רעדָא תוחילס ןוא
 +"(ךָארבסיוא

 יבעטיוו) 21 ,םינ ,(ענליוו) 8 'מונ מ"ג לג'פ ,1

 יקסמָאטסַאב !ראװ ;(בוג רענליוו) 11 'מונ ,(בוג רעקס
 ,קסווָאנס) 168 'מונ 111 ןהֹּכ ;(ענליו) 16 'מונ 33 '
 .('בוג רעווָאגינרעשט

 ,רעקסבעטיוו) 4 ןוא 2--2 נ"נ מ"ג 'רַאו ,2

 32 'מונ 45 1 { יקצולירּפ ;( בוג רענוװָאק ןוא רעסעדָא

 תומושר ;(ועשטצכָאס) 33 'מונ ,(ןילָאוו ,עטּווװַאלס)
 ,(טנגעג רעקלאוווס) 15 'מונ 42 *

 217 ,(בוג רעדנאלרוק) 26 'מונ מ"ג 'רַאו 2

 ,ענשעל) 50 'מונ 69 'ז | יקצולירפ ;(ביג רענװָאק)

 ,(טַאיװָאּפ רעניולב

 ןוֿפ טָאג ךָאנ טכַאנ רַאֿפ תבש סע טגָאז ןעמעת ,4

 רענוװָאק) 12 'מונ מ"ג 'ראוו } (רעלמאז ןוֿפ 'מַאב) *םהרֿבַא

 ןָאלעדיא 13--2 'רטס 20--9 נ"נ { יקצולירּפ ;('בוג

 ,10 'מונ 4 '1

 ףצדיל יד וצ

 יָאדָאֿפ ,שטירטָאמס) 235 '1 || ןהֹּכ !רַאוו 5

 דלַאװנורג טגנערב 444 'ז 11 ק"ֿפיי :('בוג רעיל
 ,(דנַאלנגרוב) ףרָאדסרעטַאמ ןיֿפ ויליללַה ךעלנע ןַא

 95 'מונ 1 יקצולירּפ ַײב 'רַאװ 'מגַארֿפ ,0
 'טטימ ;(עשרַאװ) 2 'רטס 142 'ז 11 סינפיק ;6 'רטס

 רענסָארק ,עלקיד) 1 'מונ 594 '1 גנַאגרָאי רעט9

 .) 595 'ז ,(עיצילַאג-ֿברעמ ,טַאיווָאּפ

 ירּפ ַײב רעדיל:עדוי ימ דחא ןוֿפ 'ראוו ,7

 רעשיסורסַײװ -- 95 ,('בוג רעוועליהָאמ) 94 'םונ 1 יקצול

 טנַאיראוו רעשיסור -- 96 ,(בוג רעװעליהָאמ ,ידַאיל) 'רַאוו

 יַאכָאס) 98 ,(עשרַאוו) 97 ,('בוג רעצעלדעש ,ןישולאק)

 ןיא סױרַא ןלַײזנענַאװ טיול ,דילפעדוי ימ רחא ;(וועשט

 ףניפ עיגָאלָאטנַא ,ןיסַאב ,מ :ןיא 1699 גרעבסגיניק

 ; 62 '1 ,1917 קרָאיײוינ ,..,עיזעָאּפ עשידיא רהָאי טרעדנוה

 סָאד ךיוא לג"ֿפ ;(עיצילאנ-חרזימ) 9 'מונ ןאמֿפױק

 יד טעברַא סכַײרנַײװ ,מ ר"ז ןוֿפ 12 לטיּפַאק
 גנּושרָאֿפכַארּפש עשידִיי

 ,130--726 'ּפש 111--|| ר"שטצ

 רעדיל:םירופ .אזְש

 ,(גרובמאה) 6 58 'ז 1 'ה 'טטימ 'רַאו ,189 ,53

 ,ןַײמ-טרוֿפקנַארֿפ ,ואסַאנ ןעסעה ,ןעקרָאב) 12 'ז 111 'ה

 4 --3 טֿפעה } 'ב 26: ט:ףטס1| א /. ;(ןעגניסיק
 82 'מונ 1 יקצולירפ ;5 'רטס 221 1114 ןהֹּכ ;(ןעמײב)

 ךיא לג"8 ;(עיצילאג-חרזימ ןיא וועשטַאכָאס ,םעדָאר)
 4200 'ז ,1925- 1924 עשרַאוװ ,"עיגָאלָאליפ עשידיי,

 יקצולירּפ ;('בוג רענויָאק) 35 'מונ מ"ג 'רַאװ 0
 ;(ןעגניסיק) 12 'ז 111 'ה 'טטימ ;91--89 נינ }
 5קז108000116/ טמ0 26606058116.. יולדנעט .ַא
 יקסמָאטסַאב ;193 'מונ 65 'ז ןנ860} ןַײמ:טרוֿפקנַארֿפ
 ,(ענליוו) 1 'םונ 91 '

 ןו ,3"רטס 215 'ז 11 ןהֹּכ לג"ֿפ 2--1 'רטס וצ ,2
 85 'ז } יקצולירּפ =- 3 !רטס וצ ;(ווָאכעלעשז) 126 'מונ

 2817 יז "ליּפש-ןלזגפ ויכרַא :ךיוא לג'8 {2 'רטס

 לרוג סנשטנעמ ןגעװ רעדיל .אש
 ,ענבאכ) 112--110 ב"נ |} יקצולירּפ !ראו ,2

 ךעלנע ןא ;(ץישטנעל ןוא וװעשטצכָאס ,/בוג רעוועִיק

 .(בוג רעוװעליהַאמ ,עשרָא) 250 'םונ מ"ג ַײב דיל

 רענווַאק) 28 'מונ מ"ג 'ראװ 'טנעמגַארֿפ 4

 .('בוג

 ,װעשטאכָאס) 111 'מונ 11 יקצולירפ 'רָאװו 5

 ,('בוג רעװעשרַאװ

 ירּפ ַײב !ראוו ךיוא ;195--192 נ"נ לג"8 6
 111 'מונ ,(בוג רעוװעִיק ,ענבאכ) 110 'מונ 11 יקצול

 ןטיול דיל ךעלנע ןא ;('בוג רעוועשראװ ,וועשטַאכָאס)

 ,(בוג רעוועליהָאמ ,עשרָא) 250 'מונ מ"ג ַײב -- ב"א

 ןיא *טרעדנּוהרָאי ןט:17 ןיא
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 (ועשטַאכָאס) 106 'מונ 11 יקצולירּפ 'רַאװו ,7

 לגײֿפ ;(םעדָאר) 45 'ז 11 סינּפיק ;(עשראוו) 107 'מונ

 ןופ ןטפירש, ,ןײטשניבור .ש ;8 'מונ וצ 'מַאב יד :ךיוא
 ענליו ,עגאלפיוא עטייווצ ,"טסירָאלקלָאּפ ןשידִיי א
 ,(םינָאלס) 109 'ז ,8

 ענעדײשרַאֿפ רעדיל .אצו

 עּפיּפ ; (ענליוו) 11 'םונ 42 'ז יקסמָאטסאב 'ראװ ,8

 ,(ודָא-בדָאּפ) 27 'מונ ךיוא לג"ֿפ ;(קינָצס) 140--129 נ"נ

 ןיפ י 8

 .ץרּפ ,ל .י ַײב עדַאלַאב יד לג'8 .6 ,כ ,4 ג"נ וצ
 (דנאב רעטשרע ,"שידיא, גאלרַאֿפ ,קרעװ) .רעדעיל
 ."רבק ןיא, 22 'מונ 19--18 'זז 1920 קרָאײװינ

 דיל םעד ןוֿפ 'רַאװ ןטריזיטאמצרד 8 .17 'מונ וצ
 "װיכרַא6 ןיא *"ליּפש.ןלזגע נ"א ןַאמהלל .ש טגנערב
 רעד וצ גנוקרעמַאב א ןיא .(עשראװ) 290--287 'זז

 .םולש ןוֿפ גוצסיוא ןט ןאמהעל טריטיצ (291 '/) ליּפש

 --ענליװ ,(26 'ב ,קרעװ עלט) } ךוב "דירַאי ם'נופ , סמכילע

 טָאה רע סָאװ ,ליּפש ַא ןגעװ ,48--47 'זז ,1926 עשרַאװ

 .ענטיקַאר ןוֿפ ריאמ רֿבח ןַײז ןוֿפ עקנָארָאװ ןיא טרעהעג

 ,רערעזדנוא וצ ךעלנע קרַאטש זיא גנובַײרשַאב סמכילע.םולש

 ,ש ןוֿפ טריזירָאלקלָאֿפ זיא 4 'רטס .,29 'מונ וצ

 : ןיא *(תֹוליֵלַּב יִבָּכְׁשִמ לע) ןעֶרעֶרְט עֶגְנּוי+ טגייטשנרעב

 םעֶד ראָפ | רעֶדיִל עֶשיִדּוי ןופ / ןיִזאַגאַמ
 סױא / ןייֵטְׁשְנְרעֶּב .ש ןינ / קְלאָפ ןעֶשיִדּוי
 ליבײפ 'ה י"ע ד"היבל אביה / קסְלאָדאָּפ ץיִניִמאֵק
 / .י"נ רעטלעק םייח 'ר סופדב / אשראוו / יקסוואדלאמ

 דיל םעד וצ ָאטָאמ ,17 'ז .(1880) / ק"פל מ"רת תנש

 טניֿפעג ָאטָאמ סנייטשנרעב ,עֿפָארטס עטשרע יד ןוא

 "ףוטסאפ רעד, דיל םעד ןיא עֿפָארטס עטירד א יװ ךיז

 / .ענהיב עשידיא / איד :עז .יולה ץיװרָאה יֿפָארּפ ןוֿפ

 ןעּבעגעגסיורעה ... /.8קירעמא ןיא עּצַאגסיױא עשידיא עטסערג

 יי | רעטַאעהט ןעשידיא ןיפ םואעליבוי ןעגירהעי 20 םוצ

 ןופ רעדעיל עלא 157 'ז  .י"ָא ,קרָאײװנ ,11 דנצאב

 4--3 'רטס 96 'ז } ןהּכ :ַײב ןטנאירַאװ ."ןהכ תב

 ,א 21 נײנ 111 ,(עשרַאװ) 2--1 'רטס 200 יז 11 ,(עשראוו)

 'וז "װיכרַא, :(עילָאדָאּפ ,ץיװָארעמישט) 2--1 'רטס ב

 'ףטס 179 יז 11 יקצידוקס ,(שזדָאל) 9--8 'רטס 51-0
 ,1887/ ג"נ 33 יז ןעדוי זנוא ַײּב :ןיא דראבוארג .ּפ 5

 'ז 1 יקצידוקס ;'רטס עטשרע 1,אאט111-!אצעזז
 45 'מונ עּפיּפ ;(עװקרעצָאלעב) 2 'רטס 4 'מונ 3

 ,(קינָאס) 5 'רטס

 װ .ה

 ,18מ:טטסמ {םז 1801500מ6 01/8- 'ראו ,21 'מונ וצ

 4006. 11618052626064 ץטסמ /2ז ןזבצ (בזטמ-
 (ןילרעב) 6 'מונ 240 'ז 0816... 36:1:ת---64:/1 3
 ,עידָאלעמ רעד טימ

 .הווחו םדָא ןא ןוֿפ ןעגנוריזירָאלקלָאֿפ .200 ,9

 חמלש תמכח, עלעכיב:סקלָאֿפ ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ דיל

 יו ,גרעּבניצ לארשי ר"ד :עז ,'לואש תוכלממ םע

 ,1935 ענליוו ,ןדיי ַײב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג

 1 'מונ 467 '/ ןאמלרעּפ ;409 ןוא 122 '/ז 91 'ב
 63 '1 || יקצוליּפ ;} (בוג .לָאדָאּפ ,וועשטיטעל)
 :(ענליו) 32 'מונ 121 '1 יקסמָאטסַאב ;(עשרַאװ)

 ,טנגעג רעקלאווּוס) 429 'ז תומושר

 17 'מונ 273 'ו || ןהּכ ַײב דיל ךעלנע ןַא 2

 ,(עשרַאוו)

 ם י א

 .טלא) 1 'רטס 287 'מונ מ"ג 'רַאװ ,41 'מונ וצ

 2--1 'רטס 118 'ז 1{ יקציויקס ;(עילָאדָאּפ ,עװעניש

 ,(עװקרעצָאלעב)

 ,29 'מונ וצ :עז ,1 'רטס 48 'מונ וצ

 ךיז טניֿפעג 'רַאװ 8 .,| 'רטס 23--254 'מונ וצ

 ראַפ טְנייוֵו עקְלעֶמְׁשא :/?ץרַאװש .ל ןוֿפ} דיל םעד ןיא

 רעֶד טאָגע העֶדאָלאָמ רעֶד טיִמ |ןעגניז וצ| ,"ןיִגעֶלאָק יִד

 ןורעֿפ ײװצ עטשרע יו .(אָבְכָּכ רַּב ןּופ) *רעֶטְכעֶריִג

 :יזַא ךיז ןענעײל 'רטס רעטירד רעד ןופ

 ןיִלעֶוו ּוצ טְכאָרְּביִג טאָה ןיִטְלאָׁשְרעֶפ
 ...ןיִרֹוּביִג ןייַמ ןופ גאָט רעֶד

 :עלעכיב סָאד עו

 עקלעֶמְׁש | רעֶדְא | טְלעוו עֶנעֶי ףיֹוא עֶל'הָנַח
 ְֶלעֶמְׁש 1 / רעֶדיל 5 ןיֵא } ןעֶל'הָנַח ְךאָנ טְרֶעאֶרְט
 סעֶל'הְגַח 3 / ןיִגעֶלאַק,איד ראַפ טְנייוֵו עֶקְלעֶמְׁש 2 / טְרֶעאֶרְט
 סעֶל'הָנַה ףיֹוא רעֶטּומ איִד 4 / הֶָעְבִׁש יִד ןיִא רעֶטּומ

 גָנּוצעֶוְטְראָפ, | טאַהיִג הָנּתַח טאָה עֶקְלעֶמְׁש 5 / רֶבְק
 ןיפ םוהטנעגײא ןיא גאלרעפ / 'טיֹוט סעֶל'הָנַח ןּופ

 / חאחטסנעשט ןיא לידנאה םירפס / תודיפאל ךינעה
 המלש ר"הומ 'וכו דיגנה ינברה סופדכ / בוקרטעיפ

 1903(4) י"נ יקסוואטאכלעב

 רעדיל ,ץרּפ .ל .י ןיא טנַאירַאװ ,73 'מונ וצ
 עבַאגסױא 2610 דנאב ,קרעװ עטלמצזעג) ןדַאלַאב ןוא

 ."קידנצנַאט דניק ןטימ, 110 'ז (ןיקצעלק .א .ב ןֿפ

 יקצידיקס ַײב 'רַאװ רעשירַאטנעמגַארֿפ ,150 'מונ וצ

 .ץעילוגניא) 12 'מונ 253 יז 1
 לעונַאממיא ר"ד טגנערב 'רַאװ ַא ,180 'מינ וצ

 עטייווצ ,205101:655 זמ1 118מ016מ... :ןןיא רעגנַאװשלָא

 .262424 'ז 1921 לזַאב ,/לֿפױא

 ה ֿפ

 *הלּכ , דיל ענעטכָאלֿפעגגַײרא סָאד לג'8 ,106 'מונ וצ

 -עֿפ סמכילע-םולש ןיא *ןײװ ,עשז ןייװ ,ןבעל:הלּכ ,ןבעל
 ,1900 ,עקָארק ,"רוי רעד, :ןיא ,*טלעג-הּכונח, ןָאטעיל

 ,10 יז 50 'מונ



 ןליּפש-םירוּפ יד וצ ןעגנוקרעמַאב

 עפיּפ ז ש ןוֿפ

 ןעֶכיִלְקעֶרְׁש םעֶד ןאָפ גְנּונייַרְׁשעֶג } ינידלאניר אדלאניר :ךעלדנעב ַײרד יד לג*8 4--3 נ"נ יד וצ
 רודגיבא ךרוו / ןעֶׁשיִנְלאָּפ ןאָפ טְצעֶזְרעֶּכיִא / ןאַמְטְּפֹוה רעֶּבייֵר ןייֵא ראוָו רֶע // רעֶּבייֵר ןעֶׁשיִנעֶיְלאַטיִא

 תואאז.סס הואגן.םזאז / .י'נ רעססיגטפירש ןתנ ה"ומ ינברה לש סופדב / אשראוו .. / ףור 'יכרב
 8886948 01054(1/ / 1100802086 2 10186620 קז;ס2 360:2400:8 !םסזטסה זט+ ||}

 יש לז גז 52 86 16 1866.

 .רעביא רעשידִיי רעד ןיא ןליּפש ערעזדנוא ןיא זיא שינַיַארקוא ןוא שילױּפ ,שידִיי ףיוא רעדיל יד ןיֿפ

 עכלעװ ,עבאנסיוא רעשיליופ רעד ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז רעדיל עשיליופ יד זַא ,ךעלגימ ,ָאטשינ רכז ןײק גנוצעז
 .ןעזעג טשינ בָאה ךיא

 ןיא דיליןלוג םעד ןוֿפ *ויכרַא,-ןאמהעליײקצולירּפ ןיא ליּפש.ןלזג ןטריזיטַאמַארד םעד לג'8 5

 ,309 ןוא 303 'וז ףיוא גנוקרעמַאב רעד טימ 17 'מונ דנַאב םעד ןיא *רעדיל , לײטּפָא

 ,סיוא טעז סע יװ) עלעכיב-רעדיל ַא ןיא טקורדעג ,"רטסנײמּכעצ עלאוונאז ןּופ דיל , ןוֿפ טריזיטַאמאוד 7

 ָאװִיי ןוֿפ קעטָאילב'ב רעד ןיא ךיז טניֿפעג םעד ןוֿפ רַאלּפמעוקע רעטקעֿפעד א סָאװ ,(קורד רעגרעבמעל א

 ,41--27 ז ףיוא טקורדעג זיא ןוא ץזרעֿפ 70 טלַאה דיל סָאד ,(02--27 'זז יז זיולב ןַארַאֿפ)

 טריזיטַאמַארד ,גנולמַאז רעכעלטֿפירשטנַאה ןַײמ ןיא ךיז טניֿפעג ליּפש סעד ןיֿפ חסונ רערעלוֿפ א 8

 :ןיא "רעדײנש ןַײא טימ רעטסוש ןײא ןוֿפ דיל א, סרעדָארב לרעב ןוֿפ

 / רֶעייֵז טְגְניִזאַּב דָעיֵל רעֶדעֶי ,ןֹוׁשָל ׁשעֶדּוי / ןייֵל ןיִא רעֶדיִל רעֶדאָהְּב עֶכיִלְרעֶה גיִסייַרָד / הָרְמִז יִריִׁש

 םעֶד גיִטְכיֵר סיֹוא ןעֶגאָז איִיַז / ןעֶד ,הָמָכָח ליפ -ָעייֵז אייֵז ןּופ טְניִרעֶל / עֶמ ,ןיֵׁשְטְנעֶמ ןעֶסאֹלָק עֶלֶצ ראפ ןייֵׁש
 ףסוי יהומ סופדכ / אשראוו / : ןיִזעֶל אּוצ ןיִגיִנעֶג / ראַפ סיֹורְגַא זיִא סֶע נּוא |,| ןעֶרעֶדעֶל ןּופ / רעֶטְקאַראַח

 ,54--51 'ז .קיפל ב"מרת תנש /| יהעלדנעהרעטנוא

 קרעװ עּלַא :עז ,1861 ןיא ןביושעגנָא ,"רעטָאֿפ רעטלַא רעד, סרעזנוצ םוקילא ןוֿפ טריזיטַאמַאד 9

 רעקינָאס ַא ,15 'מונ 295 'פש ,"סקנּפ, סרעגינ .ש ןיא 'רַאװ ,100--96 'וז ,1'ב ,1920 קרָאײינ ,דנעב ַײרד ןיא

 ,גנולמַאז רעכעלטֿפירשטנַאה ןַײמ ןיא ךיז טניֿפעג 'רַאװ

 םעד ןיֿפ ןוגינ םעד טימ ןעגנוזעג טרעװ 247 'ז ףיוא -םינוק ,סטֿפױק ,סטֿפױק, דיל סָא 0

 ,48 ןוא 21 'חז ,1891 עשראװ -,.ןרעכַאמפושיּכ איד, סנעדַאֿפדלָאג ,א !ןיא דיל ןטריזירָאלקלָאֿפ

 סנעדַאֿפדלָאג .א ןוֿפ טרָיײרַאװ זיא ,263 =- 262 'וו ,ליּפש םענוֿפ ףוס םוצ טגניז בוקאי סָאװ ,דיל סָאד 1

 ,66 '1 ,1888 סעדָא ."טּפשמ סר"מש, ןיא ןעמכילע:םולש ןיֿפ וַײװלײט טריטיצ ,'תרשמ רעד ביקַאי ןיב ךיא, דיל

 רעכעלטֿפירשטנאה ןַײמ ןיא ,(ןרעגנוארעבייא ,אװָאזערב) 58 'ז 8411 טֿפעה "ןעגנולײטטימ, ןיא 'ראװ יד ךיוא עז

 לג"ֿפ .עיצילַאגיחרזימ ,װָאכעלַאב ןוֿפ 'רַאװ רעשירַאטנעמגַארֿפ ַא ןוא טנַאירַאװ רעקינָאס א ןאארַאֿפ זיא גנולּמַאז

 .(לבָאנרעשט) 13 'מונ 269 'ז ,11 'ב ,יקצידוקס ,ז ךיוא

 יד ןוא 189--188 נ"נ דנַאב םעד ןיא רעדיל יד ןוֿפ ןטנַאירַאװ יד לג"ֿפ 'רטס רעטצעל רעד וצ 3

 ,308 'ז ףיוא ײז וצ ןעגנוקרעמַאב

 רַאפ רעכִיּבלעמַאז סָיקצּולִירֿפ חנ : ןיא 'רַאװ ךיז ןעניֿפעג שודיק-ּפירוּפ םענעטכָאלֿפעגנַײרַא םעד ןוֿפ ,4

 ןיא ןטכָאלֿפעגנַײרא 118 == 117 'זז ,1917 עשרַאװ ,11 'ב ,עטכִישעגרּוטלוק ןּוא עִיגֹולֹולַיּפ ,רֹולקלֹוּפ ןעשִירָיי

 רענדָארג ,עצינווק) 150 -- 148 'וז ,(ץעלדעש) 9/1 'מונ 145 'ז ,100 'ז ,'טּפשמ סכלמה המלש, ליּפשיםירוּפ

 ,152 -- 151 'וז ,ןענאמהעל .ש ןוֿפ ןביושרַאֿפ 'רַאװ ַא ןוא ,('בוג

 סרעשזערַאבז לװלעװ ךַאנ טרַײרַאװ וַײװלײט זיא (272--271 'ז) טגניז יבר רעד סָאװ דיל סָא 6

 תרבוומח / ןֹושלב / (רעועיל"סקלאפ) םע יריש ללוכ / םענ לקמ :עז ,23 ןוא 12 'רטס *ןטַײצ סחישמ,
 | רעזאראּבז ץנארקנערהע ףלאוו | חאמ | תירבע ןֹושל תקתעה םע איודלאמו / ןילֹופ תוצראב םידוהיה ןיב

 ,178--174 'וז ,1868 גרעבמעל ./ רבחמה תֹואצֹוהב / הינש תרבחמ
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 ה ו 5 5 ן ה

 יסיוא רעמײב :ןעװעג ןענעז סעיצַארָאקעד יד ,1927 ךָאנ טלעטשעג ןעמ טָאה ליּפש יז ,3 'מונ ֹוצ

 ןקרעמַאב טשינ סָאד לָאז ןעמ ידּכ ,טָארד סעניד א ףיוא ןעגנָאהעג ןענעז רעמײב יד .ריּפַאּפ ןוֿפ ןטינשעג

 סרעביור עלַא ןעװ ,ךיז טקידנע טקא רעטשרע רעד  .רעדליב ןעגנָאהעג ךיוא ןענעז בוטש ןיא ףַארג םַײב

 :ןגָאז סרעביור יד ןעװ ,ךיז טקידנע טקַא רעטײװצ רעד ."!ןעמָאקוצקירוצ דנעבַא ןעגרָאמ !טאװיװ, : ןעַײרש

 ןרעװלָאװער יד סױהַא ןעמענ עלא .0215} סם!סקסענ 0816} טט182, וטע5112618}װ} שפ2ץֿפסֶ} תה ץ8ל!

 .עזיױּפ .סיוא ןסיש ןוא

 יד וצ ןוא טײרדעגרעביא ײז טָאה'מ ,ןשיט עסיורג ריֿפ סיוא ענעצס א טכצמעג ןעמ טָאה םינבר ַײב
 .רָאג ךיז טָאה ענעצס יד .סענאװיד רעדָא ךעלטנעװ טָאטשנַא טנװַײל ןגָאלשעגוצ ןעמ טָאה ןשיט יד ןוֿפ סיֿפ

 .ליּפש רעצנאג רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ןטיבעג טשינ

 ,עלסַאי ןיא ןַא ךיז טכַאד) ַײרעקורד ַא ןיא ןקורדּפָא טזָאלעג ןעמ טָאה ,טרימרָאֿפניא ןיב ךיא יװ טיול
 טלָאװעג טשינ רעקורד רעד טָאה רַאלּפמעזקע ןײא לַײװ ,ליּפש רעד ןוֿפ ןטסקעט ןעצ ַא ('װעיָאװ רעװעקָארק

 ,רַאלּפמעזקע ןײא ןײק ןעמוקַאב טנעקעג טשינ בָאה ךיא .ןקורד

 ,סעידָאלעמ עבלעז יד טימ ןעגנוזעג ןרעװ ליּפש רעד ןיא רעדיל יז ןוֿפ ןטנַאירַאװ יד ,4 'מונ וצ

 ,3 'מונ ליּפש רעד ןיא סָאװ

 ןַײק לַײװ ,ןעױרֿפ ןוֿפ סעלָאר יד רענעמ טליּפשעג ןבָאה ,קינָאס ןיא ליּפש יד טלעטשעג טָאה עמ ןעװ

 ,ןליּפש טלָאװעג טשינ טָאה ױרֿפ םוש

 .ורעֿפ ײװצ עטשרע יד וצ וױלב ךײש זיא "קאָיּכ עלַאװנַאז ךיא , ןוֿפ עידָאלעמ יז ,7 'םונ וצ

 241--246 'וו ףיוא "טָאג ןוֿפ רימ ןענעז דניצא טשטנעבעג, דיל םעד וצ טנאיראװ ַא ,10 'מונ וצ

 ,8 'מונ 95 'ז יקסמָאטסַאב ַײב
 ןטלַאּפש ַײרד ןיא טקורדעג ,סײרג יד מצ 327447 ,טאלבגולֿפ-םירוּפ ןטריטַאדיטשינ א ןיא ,14 'מונ ֹוצ

 ."שודיק, ןקידרעטַײװ םעד ןכַאז ערעדנַא ןשיװצ טקורדעגּפָא ַאריּפַאש ינַאס טָאה "קינשוויק רעטשעראקוב רעד, נ"א

 שודיק טצגיד:ט'וי רעד

 רעד ףיא == םימשה ולכיו | עסיז 'ר ןעסײהיג רע טאה ןעדײז א טאהיג באה ךיא יׂששה םוי

 ןעריוביג רע זיא ךאנ רעד ןיא ,םאבצ לכו / םייח 'ר ןעסײהיג רע טאה ןעראװעג קנארק רע זיא רעטלע

 יששה םוי / םהרבא ןעסײהיג טאה ןיא דנעגוי רעד ףיוא דמשיג ךיז טאה ןיא / רעטלע רעד ףיוא ןערהאויג

 / (טוי ןיפ עידאלעמ) !היא ,היא ,סלוע אלמ ודובכ | יהדוגכ םירפסמ םימשה .םימשה ולוכיו

 ,יתוצמ לא ועמשת עומש םא היהו } ךירעשבו ךתיב ךינבו .יתכריב הירופ ןפנכ ךתשא .ךתשא הרש היא
 ןיוש זיא (זיּב) םײהַא םײהַא ,םויה .ןמא ,ונכרבת םויה ןמא ונצמאת םֹויה / םויה םכתא הוצמ יכונא רשא
 עניטניוואל םיסנ השעש התא ךורב / ,נלדגת םויה ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא ,ןמא ו ףהעג יצ טַײצ

 ודובכו ותדע להקב ותוכלמ ותוכלמ אסכ לע שארבכע ךלמה תבשכ | הוה ןמוב םהה םימיב ןעזאה

 ךירבדכ יטסחאל סאװ ,יטסחאל סאוו / המאיו הנעי יתאטח ןוע רפכל יתשקּב וילא ותוומאל אוה

 ,28 יז ,א1ו1 'ה ןעגנולײטטימ ןיא (דַארגטעװַאסילעי) גרעבנסַײװ .ש טגנערב סע סָאװ ,שודיק.סירוּפ םעד לג"ֿפ
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 ןליּפש-םירוּפ יד וצ תורעה

 רעּפיש קחצי ריד ןוֿפ

 ארַאנ םעד טימ םכח רעד, ;1 'מונ

 .םירוּפ םוצ טרעהעג טָאה ליּפש עקיזָאד יד ביוא

 יז תמחמ ,קֿפסב לטומ ֿבגַא זיא סָאװ) רַאוטרעּפער

 *ענָאיצידארט רעד ןיֿפ םינמיס םוש ןײק טשינ טגָארט

 יז רעליּפשיםירוּפ יד ןבָאה ,(םרָאֿפ.ליּפש:םירוּפ רעל

 ."רעגניז רעדָארב יד ןוֿפ ראוטרעּפער םענוֿפ ןעמונעג

 ײײד א טסײה סָאד ,"טעטילַארָאמ, רעשיּפיט א זיא סע
 .םיריֿבג םעד ןגעק דײר-רסומ טימ גָאלַאיד רעשיטקאד

 טשינ טָאה ןוא הוה:םלוע ןגעװ רָאנ טרעלק סָאװ ,סאלק

 ,טיונ רעשידַיי רעד וצ גנוִיצַאב םוש ןייק

 "רַאנ ןטימ םכח רעד, ;2 'מונ

 טשינ תוכַײש םוש ןייק טָאה טנאירַאװ רעקיזָאד רעד

 םכח רעד, גנונעכַײצַאב ןַײז ןוא ,1 'מונ טנַאירַאװ ןטימ
 ימָאק א ליּפש יד זיא שיטקַאֿפ ,תועט א זיא "ראנ ןטימ

 טימ ליּפש א (1 :ונַײה ,ןליּפש ײװצ ןוֿפ ץיצַאליּפ

 ןשיליּכׂשמ ַא ףיוא טרעװ סע ּוװ ,זיטָאמ-*עטכַאלּפ החמׂש;ַא
 ליּפש א (2 ןוא ,םייבר ןוֿפ םישזער רעד טכַאלעגסיוא ןֿפוא

 ,ליּפשיןטורקער א יװ ןריזירעטקַאראכ יז ןעק ןעמ סָאװ

 ,רעטלע *ליּפשײןטורקער, יד זיא ןעמונעג ךעלטכישעג

 טַײצ רעד ןיא ךָאנ ןעמוקענֿפױא אמּתסמ זיא יז םערָאװ

 .טסע םענוֿפ ןצעזעג:םרָאֿפער עשידִיי עטסּוװַאב יד ןוֿפ

 ַײז טױל סָאװ ,ןטײװצ םעד ףעזָאי רעסײק ןשיכַײר

 רעד .טסניד"רעטילימ םוצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןדיי ןענעז

 ףיוא טריזַאב זיא ליּפשײטורקער רעד ןוֿפ וויטָאמ רקיע
 ןיא ןֿפַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַאוטיס עשימָאק יד

 אל סָאװ ,ןדִיי רענלעז רַאֿפ ןריטשומסיוא ןטימ תיכַײש

 .ַארּפשדמערֿפ יד ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןבָאה יז סָאװ יד

 טנעקעג טשינ ךיוא ךיז ןבָאה ייז רָאנ ,סעדנַאמָאק עקיכ

 ,ןילּפיצסיד רעשירעטילימ רעד ןיא ןסַאּפנַײרַא טכַײל

 ןטלוב ַא טָאה וויטָאמ-"עטכַאלּפ החמׂש, ןטימ ליּפש יד

 .סָאמטצ רעד ןיא ןעמוקעגֿפױא זיא ןוא םתוח ןשיליּכׂשמ

 ףראש ריא סָאװ ,גנוטכיד רעשיליּכשמ רענעי ןוֿפ ערעֿפ

 םעד ןגעק טרֿפב ןוא םזידיסח ןגעק טדנעװעג זיא

 ךרודא ָאד ןקילב סע .םײבר יד ןוֿפ םישזער-לדניווש

 יד ןוֿפ רַאוטרעּפער ןשיליּכׂשמ םעד ןיֿפ תועּפשה עטלוב

 גנוטכיד רעשידיסחיטנא רעד ןוֿפ טרֿפב ,רעגניז רעדָארב

 ,רעשזערַאבז לװלעװ ןיֿפ

 םעד ןיא זיא ןליּפש עדײג ןוֿפ עיצַאליּפמָאק יד

 ערעדנצ וצ ךּפיהל) ענעטָארעג רעײז א לַאֿפ םענעבעגעג

 .טנײװעג זיא ןעלטײק סָאד ּוװ ,ןליּפש-םירוּפ עטלטײקעג

 ,(גנאהנעמצזוצ ןקיכוּת א ןָא ,שינאכעמ ןיר טכַאמעג ךעל

 גנירדניברַאֿפ א יװ

 ."רַאנ םעד -- יבר,

 .ֿיוא ליּפש-םירוּפ עטריליּפמָאק רעזדנוא זיא אמּתסמ

 ןוֿפ ןרָאי ר970--60 יד ןיא יװ רעִירֿפ טשינ ןעמוקעג

 טָאה טסנוקירעגניז-רעדָארב יד ןעװ ,ה"י םענעגנַאגרַאֿפ

 יד ןסיװצ גנוטײרּפשרַאֿפ עטסערג הריא טכיירגרעד

 ,ןסאמסקלָאֿפ

 ןעמ זַא ,זַײװאב רעשיטסירעטקַארַאכ א זיא ליּפש יד

 *אװלַאג סוּורּפעג םוקֿפײא ריא ןוֿפ טַײצ רעד ןיא טָאה

 ןריֿפנַײרא ךרוד ראוטרעּפער-ליּפשיםירוּפ םעד  ןריזינ

 םעד וצ רעהעג יז ,ןבעלסקלָאֿפ םענוֿפ ןװיטָאמ עלעוטקַא

 ."ןליּפשטכאנטסַאֿפ , עשיוָיי ןימ ןטריזינרעדָאמ

 ?ליּפש=עדנַאב:רעביױר, :3 'מונ

 .לַאנידיָאדלַאניר, ַא ןיֿפ טנַאירַאװ ַא זיא ליּפש יד

 ןוֿפ תסונ ןלענָאיצידַארט ןטיול זיא סָאװ ,"ליּפש-יניד

 ןוֿפ ךמס ןֿפױא ןרָאװעג טלעטשעגֿפױנוצ ןליּפש-םירוּפ

 ןרעלוּפָאּפ רעײז םעד ןיא ךיז ןעניֿפעג עכלעװ ,ןוויטָאמ

 ,ןעװעג זיא רבחמ ןַײז סָאװ ,ןַאמָארי?ינידלַאניריָאדלַאניר,

 ,ןאמָאר רעד .סויּפלּוװ רעגָאװש סעטעג ,טסּוװַאב יװ

 קיטנַאמָאר רעשטַײד רעד ןוֿפ הֿפוקּת רעד ןיא טָאה סָאװ

 זיא ,ךובסקלָאֿפ ַא ןוֿפ טעמּכ גנוטַײדַאב יד טכיירגרעד

 ,ןכַאוּפש ענעדײשרַאֿפ ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןכיג ןיא

 .סַאמײרענעַײל יד ַײב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה רע ןוא

 זיא ליּפשײםירוּפ רעודנוא זא ,ךעלגימ רעײז זיא סע

 "רעביא רעשירַיי רעד ןוֿפ ךמס ןֿפױא ןרָאװעג טעברַאַאב

 ףיוא ,1966 רָאי םענוֿפ ינידלַאניריָאדלאניר ןוֿפ גנוצעז

 רעטעברַאאב םעד .עּפיּפ .זייש ןָא טוַײװ סע רעכלעװ

 יױּפ א ןעװעג טסּוװַאב ךיוא סיוא טוַײװ רעבָא ןענעז

 טימרעד ןוא ,גנוצעזרעביא עשינַיַארקוא ןא ןוא עשיל

 ,ןגָאלַאיד ןיא רעדיל עשינַיַארקוא-שיליוּפ יד ךיז ןרעלקרעד
 ,ליּפש םעניא ןטכָאלֿפעגנַײרַא ןענַײז סָאװ

 .ליּפש:רעּבױר ;4 'מונ

 ,"ליּפשייניולַאניר-ָאדלאניר, עקיבלעז יד ןזיא סע

 לוֿפ רעקינַײװ רעבַא זיא טנַאירַאװ רעד .3 'מונ סָאװ

 חסונ-ןליּפש-םירוּפ ןלענָאיצידארט םעד ןיֿפ ,3 'מונ יװ

 רעד וזיולב ןבילבעג ,2 'מונ ןיא יװ טקנוּפ ,ָאד זיא

 ןוא ליּפש רעד ןוֿפ סנָאנא םעד טלַאהטנא סָאװ ,גָאלָארּפ

 םלוע םעד ןקִיורַאב טימ ,ליּפש רעד וצ גנוטײרגוצ יד

 וצ ַײרֿפ ידכב קנעב ןוא ןשיט יד ןלעטשרעדנַאנוֿפ ןיא

 8 'רַאװ םעניא ,גנוריֿפֿפױא רעד רַאֿפ ץַאלּפ םעד ןכאמ

 :"רעֿפיול; רעלענָאיצידַארט רעד גָאלָארּפ םעד טגָאז

 םענוֿפ ןָאזרעּפ יד ָאד טניד
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 יד וצ תורעה

 ןֿפורעגנָא טנַאירַאװ םעד ןיא טרעװ רעכלעװ ,"ץאיָאפ,

 טנַאיראװ רעזדנוא ןיא ."רעריֿפנָא, ןעמָאנ םעד טימ ךיוא

 הנחמ רעד ןוֿפ רענײא עלָאר עקױָאד יד רעביא טמענ

 ."רעביור,

 ,ליּפש:ןלזג ;5 "םונ
 ,רוטַארעטיל-רעביור רעד טימ תוכַײש א טָאה ליּפש יד

 ןטױל רוטַארעטיל-ןענָאגיּפע ןא יװ ןעמוקעגֿפױא זיא סָצוװ

 יו ץוחא  .ןַאמָאר-"ינידלַאניר-ָאדלַאניר, םענוֿפ רעטסומ

 טכַאמ סע עכלעװ ףיא ,ליּפש=ןלזג םענוֿפ ןטנאירַאװ

 ןענעז ,עּפיּפ .וי.ש תורעה ענַײז ןיא םאזקרעמֿפױא
 זדנוא ןענעז עכלעװ ,ןטנעמגארֿפ ײװצ טסּוװַאב זדנוא
 ינריב דוד דנַײרֿפ ערעזדנוא ןוֿפ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא

 לשיֿפ ר"ד טַאטוּפעד 'װעג ןוֿפ ןוא (עשראװ) םיוב

 טָאה'ס ןכלעװ ,טנעמגארֿפ רעד ,(רָאבמַאס) ךַײרטשנטָאר

 ;ױזַא ךיז טרעה ,םיוכנריב ,ד ןבעגעגרעביא זדנוא

 םורא ךיז טקוק :רעֿפיול
 ,ןסַײז עלַא ןוֿפ

 ןעמוק טעװ רעמָאט
 ,ןטַײר וצ ןלזג רעד

 ;טגניז ןוא ןלזג רעד ךיז טוַײװַאב'ס

 ,ןלוג רעד סָאד ןיב ךיא ,ַאי ,ַאי :ןלוג

 ,ןֿפַײלש וצ ּרעסעמ סָאד ןעמוקעג ןיב ךיא

 18 זס2ט61מ14 תססםס06

 ך'ץ 102261014 תוס

 ײעג ןבעגעגרעביא רימ זיא סָאװ ,טנעמגַארֿפ רעד

 רעד ןוֿפ טמַאטש ןוא ןךַײרטשנטָאר ר"ד ןוֿפ ןרָאװ

 :רעכלעװ טָא ןיא ,(עיצילאג"חרזמ) טנגעג רערָאבמַאס

 !ַארוה ,ַארוה :םינלזג

 ,דלַאװ ןיא רימ ןעײג ןריצַאּפש

 ,ןעמוקנגעקא טעװ'ס רעװ
 ,רלאב לגוק יד טמוקַאב

 .רָאי ןט19 םענוֿפ ףוס םַײב זיא ליּפש רעזדנוא

 *רַאֿפ לדילרעדניק א ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעצ טרעדנוה

 ַײב טכעלטנֿפערַאֿפ ןיא סָאװ ,לדילרעדניק סָאד ךַײלג

 ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ סקנּפ םעניא יקסמָאטסַאב .ש

 רימ ןסיװרעד טָא ןוא ,(22 'מונ ,902 '1 ,1923 ענליװ
 ינעעג ךיז טָאה סע יוזא יװ ,לדילרעדניק םעד ןוֿפ ךיז

 ,םענעלַאֿפַאב םעד ןוא ןלזג םעד ןוֿפ הׂשעמ יד טקיד
 טלדנַאװרַאֿפ לדילרעדניק םעד ןיא זיא רענעלַאֿפַאב רעד

 ןַא ,ןלזג םַײב ךיז טעב סָאװ ,עלעדיימ א ןיא ןרָאװעג

 ןוא ,ןעיירשעג 12 ןעַײרשוצסיױא ןביולרעד ריא לָאז רע
 זיא ןלוג רעד .ןענעגרה ןענעק יז רע טעװ ךָאנרעד

 ,ףליה ךָאנ ןעײרשעג 13 יד ךָאנרעד ןעמוק סע .םיּכסמ

 :טָאג וצ טדנעװעג זיא ײרשעג רעטנצַײרד רעד

 313 ןליּפש.םירוּפ

 :ךָאד ךיא ףור טָאג ןביל םעד

 ,ןטיונ ענַײמ ןוֿפ ,טָאג ,רימ ףלעה

 ,ןטײט ךימ ליװ ןלזג רעד זַא

 ןוא רעַײֿפ א ןקלַאֿפעגּפָארַא למיה ןוֿפ זיא , ףיורעד
 ,"ןלזג םעד טנערברַאֿפ

 .ַאב יו וא ,ןקרעמַאב וצ יַאדּכ ךָאנ זיא ףוס םוצ
 טלקַײקעגּפָארא ךיז טָאה סָאװ ,"ליּכש-ןלזג, רעד ןוֿפ גניבַײרש

 ןיא רימ ןעניֿפעג ,ליּפשרעדניק א ןוֿפ הגרדמ רעד וצ
 ןָא טזַײװ סע סָאװ ףיוא ,"דירַאי טענוֿפ סמכילע-םולש

 םיאולימ ענַײז ןיא עּפיּפ ,ז.,ש רימ ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא

 (דנַאב ןקיזָאד םענוֿפ ,209 'ז) 17 'מונ וצ

 ,ןלזג רעד :6 'מונ

 יװ ,ליּפש-ןלזג ןימ ןבלעז םעד ןוֿפ טנַאיראװ א

 העד שיטסירעטקַארַאכ רעײז ,5 'מונ רעקידרעִירֿפ רעד

 יד ןוֿפ םענײא ןוֿפ טגָאזעג ָאד טרעװ רע .גָאלָארּפ

 "ריֿפנַײרא יד טימ שיטנעויא זיא ןוא עטלעטשרַאֿפ

 רעִירֿפ סעניא *רעֿפױל, רעד טגָאז סע עכלעװ ,רעטרעװ

 ןבענעגרעביא זדנוא זיא סָאװ ,טנעמגַארֿפ ןטנָאמרעד

 :ןעמיובנריב .ד ךרוד ןרָאװעג

 * םוא רָאנ ךיז טקוק

 ,ןטַײז ריֿפ עלַא ןיא

 ןעמוקנַײרַא ָאד ףרַאד'ס
 ,ןטַײר וצ ןלזג רעד

 ,קַאָיּפ עלַאװנַאז :7 'מונ

 ןוֿפ דיל םעד טימ תוכַײש עטלוב א טָאה ליּפש יד

 ןָא טוַײװ סע סָאװ ףייא ,"רעטסַײמכעצ עלַאװנַאז,

 בילוצ ,7 'מונ וצ ןעגנוקרעמַאב ענַײז ןיא עּפיּפ .ז-,ש

 :ויל סָאד רעביא רימ ןקורד ךַײלגרַאֿפ

 ++ ףטסניימכעצ עלאוונאז ןּופ דיל

 א

 קַאיִּפ ּולאֹוַואַז ְךּוא

 גָנּי רעֶלאֹוַא ןּוּב

 קאנקַא רעֶהַא טְקעֶטְׁש יִּתְסאְּבָלאב
 גָנּולְקַא ׁשאַט רעֶד ןּופ טְרעֶה נּוא

 ְףאָנ ּוצ רעֶד נּוא
 תֹוכאָלְמ לַעַּב ּולַא רּוטְנּוא רּונייֵא ּךּוא

 ְףאַמ ףּוא זַא שּוּבֶלַמַא

 תוכָרְּב דָנּוֹוט רּומ ןעֶמ טּוג

 "םורַא; ןוֿפ טזַײרגרַאֿפ סיוא סזַײװ *

 תועט יּפילע טשינרעמ טכיורַאֿפ ןענעז טסקעט ןיא **

 ,תויתוא ענעטיברַאֿפ



 יה ו93 תורל ה -

 שְנעֶמ רעֶד ןעֶד ףֹרְאַד סאוו
 ןּולעוֶו סּוּפְע רעֶמ ְּךאָנ

 גּנֲעַּמ רַּפ ףיד געֶמ רֶצ
 ןּולעָוק ןָא ןייֵלַא ךּוז ןופ

 ּב

 רָאניִפ ןייַמ ןָא ראָנ טְקּוק
 ןִח אֵלָמ ןּוצְנאַג נּוא

 ראָה ּוטְלּוזאַרְקּוג ּונייֵמ נּוא

 ןייֵק דֶלאָג איוִו ֹוזַא

 ּוטְסקעוֶויִג ְךּולאוַויִטְש

 ְךעֶלְזייַה ּוטְסאַפּוג נּוא
 ּוטְסעֶרְג אּוד בּול ךּומ ןּוּבאָה סֶע

 ְךּולְדייֵמ ּונייֵש ּולַא נּוא

 שטנעמ רעד ןעד ףראד סאו

 ג

 ֹוצְנאַרְפַא יוִו ראָה אּוד

 טמצק רפ יש ףוא ןיכ
 סְלאוָוַא ראָג לּוטּוהַא
 ְךנעֶשּוב טְשּונ םּונייק . אייֵּב

 אייֵנְש יוִו סייֵוֵו לּודְמעֶה ראָפ סָד

 ןּומּוראַּב ךּומ ְּךּוא געֶמ סָד

 אייֵג ךּוא סאוָו לּוטְסעוֶו סָד
 ןּומּונּוג ּפאָרַא קאָרַא ְּךֹוא זּוא

 שטנעמ רעד ןעד ףראד סװ

 ןּוב ףּוא איוִו רּודיִיַנֶש אֵזַא

 טייוַו ץֶנאַג טָשּונ רּוא טְנּופּוג

 ןּוז נּוא טּוג ראָג ְּךייֵא טְמעֶנ
 טייַל ּוטְסעֶרְג ּולַא ּוצ טּובְרַא ְךּוא

 רּוטּוגַא ךּוא ןּוּב הָכָאְלְמ לַעַּב ןייֵא

 רּונייֵא ךּוא ןּוּב רּודייַנְׁשַא
 רעֶטּוי ּבאָה ףּוא ּוליִפֲא

 רּונייק טְשּונ ְּךֹוא ְךּומ טְסייוֵו

 שנעמ רעד ןעד ףראד סאד

 ןּוגָנּוז רּומ געֶמ ְךּוא
 ןּופאַפ ּוצ רָד ְּךֹוא נּוא
 ןּוגָנּול טּומ גָנּויַא ןּוּב ְךּוא

 ןּופאֵרְג ּולֵא אּוצ טּוּבְרַא ְךּוא

 טּוג ךּוא טּוּברַא ּוצאַד ןּוא
 עֶלאָר ּוטְסעֶרְג אּוד לּוּפֶש ףּוא

 טּונָש םעֶד אייַּב ףָּכיֵּת ּוקאֵט
 עֶלאָּפַא ּפאָרַא ְךּוא ּפאַח

 שנעמ רעד ןעד ףראד סאו

 ןליפ ש.םירוּפ

 ש

 רוטְניִו רעֶד ןָא טְמּוק סָפ זַא
 רּוסעֶָּב לופ רּומ רַפ זּוא

 רּוּסעֶּב לּופ רּומ רַפ זּוא סֶע

 רּוטְנּוּונ רּומ רַפ זּוא סֶע
 רּוסעֶרְג לּוּפאָט זּוא גָנּורּפְׁש ּוצ רָד

 הָיְרעֶטאַמ לייֵא ןייֵא נּוא טְנאַוַוַא
 ןּומעֶנ ּוצ ּפאָרַא לאָמַא טּומ
 הָיְרעֶּבַא ףּוא ןּוּב םעֶד אּוצ
 ןּונעק רעֶד אּוצ לאָמַא טָשּונ

 שטנעמ רעד ןעד ףראד סוװ

 ז

 קאַׂשְט זּוא טּוּבְרַא ןיימ
 סּוחּויְמַא ךּוא ןּוּב םעֶד טּומ
 קאַנְקַא ראָנ ךוא .ּפאַח
 תֹוחּור טּומ ךּוא טּוּבְרַא

 ףךּוז טְסאָל רּומ אייֵּב

 הָכאָלָמ רֶד ןּופ ְּךאָּת רֶד
 סֹורַא ְּךאָד ךּוא םּוק
 הָחָּפְשִמ ּונּודְלּונֲא ןּופ

 הָחָּפְׁשִמ ןייַד סָד זּוא רעֶו רָּכּוׁש ּוד

 דאָּב םעֶד ןּופ רּוצייֵה רעֶד
 דְנּוק רּוטְסעוֶוְשּוג ףּולְּבייַל ןייַמ ןּוא
 טאָטְׁש רֶד ןּופ רַמֹוׁש רעֶד
 דָנּוּוג זיֹוה ןיימ ןּופ ְךיֹוא זּוא

 הָכָרְּבַא ןּױוא סֶע

 סּוקאַדייֵל ןייק  ןּונעֶז רּומ

 הָחָּפְׁשִמ ּוצְנאַג אּוד

 סיִקאייֶּפ רּוטיֹול ןּונעֶז

 עדנע

 םעד ןוֿפ לײטדנַאטשַאב א רעכיז זיא דיל סָאד
 רעד רעדײא ךָאנ ,ראוטרעּפער-רעגניז רעדָארב ןרעטלע
 טשירֿפעגֿפױא ןוא טַײנאב זיא ראוטרעּפער רעקיזָאד
 ןטסדנצנעלג םעד ,רעשזערַאבז לװלעװ ךיוד ןרָאװעג

 םעד ןוֿפ טײקטרעּפמולעגמוא רעד ןוֿפ ,רעגניז רעדָארב
 וצ רעשמ זיא םענַײז חסונ ןצנַאג םעד ןוֿפ ןוא ריל
 ןטױל גנוֿפאש-ןענָאגיּפע ןַא זיא דיל סָאד זַא ,ןַײז
 סָאװ ,רעדיל-ןגָאלָאנָאמ סרעדָארב לרעב ןוֿפ רעטסומ
 םרָאֿפ."ךיא  רעשיטסירעטקַארַאכ רעד טימ ןָא ךיז ןבײה

 ,("קאיּפ עלַאװנאז ךיא ,)

 "נאז ןגעװ דיל סָאד טָאה סָאװ ,רעטעברַאַאב רעד

 טָאה ,ליּפש*םירוּפ ַא ןיא טכַאמעגרעביא קאָיּפ עלַאװ
 ןגעװ ליּפש ַא טימ רעדָא דיל ַא טימ טצונַאב ךיוא ךיז



 ןליּפש:םירוּפ יד וצ תוועה

 עשיריטַאס 8 ןענַארַאֿפ ויא'ס ןכלעװ ןיא ,תוכָאלמ-ילעּב

 .סקע רעײז רא8 סרעטסַײמ יד ןגעק סדנעװעג ,ףרַאש
 .תוכָאלמיילעב רעקיזָאד רעד ןוֿפ ,ןלעזעג יד ןריטא:לּפ
 ינוא ןוֿפ ענעצס-ףוס יד ךיז טמענ ליּפש.ןלעזעג רעדָא

 ןײק טשינ ןבָאה רימ רעכלעװ רַאֿפ ,טנאירַאװ רעזד
 :כעצ עלַאװנַאז ןוֿפ דיל ןטכַארבעג םעד ןיא ןעלנַא
 ,רעטסַײמ

 ,ליּפשײרעטסוש:רעדַײנש :8 'םונ
 רַאֿפ ךיוא ךיז טזָאל 7 רעמונ ןרַאֿפ יװ טקנוּפ

 ןַײז זא ,ץַײװַאב טנַאירַאװ ןשירַאטנעמגארֿפ ןקיזָאד םעד
 לגיֿפ) רוטַארעטיל-רעגניז רעדָארב רעד ןיא טקעטש שרוש

 עקיזָאד יד טָאה אלימב .,(8 'מונ עּפיּפ ןוֿפ 'מַאב יד

 רעד ןיא יװ ןעמיוקֿפױא טנעקעג רעַירֿפ טשינ ליּפש

 .ה"י ןט19 טֿפלעה רעטײװצ
 *רעגניז רעדָארב רענעזיװעגנָא ןעּפיּפ ןוֿפ רעד

 טשינ ןלעזעג יד ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכעגֿפױא זיא װיטָאמ
 ןטיול טנעָאנ ןעװעג ײז זיא רע סָאװ ,רַאֿפרעד זיולב

 ןענעז ןלעזעג יד סָאװ ,רַאֿפרעד ךיוא רָאנ ,טלַאהניא

 יד ןוֿפ רַאוװרעזערטּפױה רעד ןעװעג טַײצ רענעי ןיא

 ,רעליּפש-םירופ

 .ןוז ןטימ עטַאט רעד ;9 'מונ

 ןוא 7 'מונ 'רַאװ עקידרעִירֿפ יד יװ טקנוּפ רעהעג

 ןענעז סָאװ ,ןליּפש:טםירוּפ טכיש ןעַײנ םעד וצ 2
 "נָא ,ה"י ןט19 טֿפלעה רעט2 רעד ןיא ןעמוקעגֿפױא

 רעשינחּוב ןוא .רעגניז רעדָארב רעד ףיוא ךיז קידנרַאּפש

 ןיא יװ טקנוצ זיא טנאיראװ םעד ןיא .,רוטַארעטיל

 יריל גיניק ַא טצונעגסיוא רעזנוצ טוקילא ןוֿפ דיל םעּד

 ףעטנַאסערעטניא ךס א רעטעּפש ןיא סָאװ ,װיטָאמ

 ."תרֿפא עלערימ , סנידרָאג ֿבקעי ןיא ןרָאװעג טיובעגסיוא

 ,ליּפש=םושרג:ונבר ;10 'מונ

 זיא סָאװ ,רעקיצנײא רעד ֿבגַא -- טנַאירַאװ רעד

 ןוֿפ ךיז טמענ -- ליּפש רעקיזָאד רעד ןוֿפ טנַאקַאב זדנוא

 ,טיטש ןיא ,רַאוטרעּפעריליּפש-םירוּכ ןטלַא רָאג םעד

 יבַײװ ןוא .ןאמ יד טימ תוכַײש ַא ןיא ,סיוא טזַײװ

 .לטימ ןוֿפ ףוס םַײב ןעמוקעגֿפױא ןענעז עכלעװ ,ןליּפש
 יד טימ תוכַײש ןיא ה'י ןט16 בײהנָא ןיא רעטלע

 סנַאה ,ץלָאֿפ סנַאה ןוֿפ "ןליּפשטכַאנטסַאֿפ רעגרעבנרינ,

 ןבירשעג תוכירַאב ןבָאה רימ סָאװ ןגעװ ,המודכו סקַאז

 ,(200--182 'זז) 111 'ב ,'שעגירעטאעט רעזדנוא ןיא
 ײנַאטסנָאק ןײק טרָאליּפ2 סָאד ןגָארטרעבירַא סָאד

 ,טֿפַאשרעה-ןקרעט רעד ןוֿפ טַײצ ַא ןיא ןוא לָאּפָאניט

 טשינ ןעמיטש טַײצ יד טשינ ןוא טרָא רעד טשינ סָאװ

 יװ ,טָאה רעכלעװ) םושרג ונבר ןוֿפ הֿפוקּת רעד טימ

 ,(ה"י ןט10 ןיא ןטנגעגנַײר יד ןיא טבעלעג ,טסּוװַאב
 טרָא טימ טשינ ךיז טנכער סָאװ ,עיזאטנַאֿפ-סקלָאֿפ זיא

 סע זא ,ןסָאלשעגסױא טשינ רעבָא זיא סע .טַײצ ןוא

 סָאװ ,ליּפש-ןקרעט ַא ןוֿפ העּפשה יד טקריװעג ָאד טָאה

 ןוא ןט18 ןוֿפ ךָארברעביא םַײב רעלוּפָאּפ ןעװעג זיא

 יה"י ןט9
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 ײיעטקַארַאכ רעײז ךיז ןעניֿפעג גָאלָארּפ םעד ןיא

 ,טַײצ רעד ןיא קירוצ זדנוא ןריֿפ סָאװ ,ןרוּפש עשיטס

 ןעװעג ןענעז ןליּפשיסירוּפ יד ןוֿפ רעגערט יד ןעװ

 .לעװ ,רָאכ רעד רעגײטש ַא טגניז יזַא ,םירוחב-הֿביסי

 :"גָאלָארּפירעּפיױל, םעד ָאד טערטרַאֿפ רעכ

 ,טָאג ןוֿפ רימ ןענעז דניצַא טשטנעבעג

 ,שדוקה:חור םעד ןוֿפ טימ רענַײז ןיא רעדעיא

 טַײװ ןוֿפ ןענעז רימ

 יומ ןענרעל סָאװ רעד (יװ)

 ,ןרעװ ןענאטשרַאֿפ יױזַא רָאנ ןענעק תורוש עקיזָאד יד

 ןעמוק ,רָאֿפ ײז טימ ךיז ןלעטש עכלעװ ,רעליּפש יד זַא

 ימירַאב א ןוֿפ םידימלּת ןענעז ײז םערָאװ ,ןטַײװ ןיֿפ

 ןיא ,טָאטש רעד רעסיוא ךיז טניֿפעג סָאװ ,הֿבישי רעט

 ןכַײרטש םירוחביתֿבישי קידנעַײז .ןליּפש ײז רעכלעװ

 "עג, ןענרעל הרוּת בילוצ ןענעז יז זַא ,רעטנוא ײז

 ."שדוקה"חור םעד ןוֿפפ טשטנעבעג ,"טָאג ןוֿפ טשטנעב

 .ױרֿפ עטרעױמעגנַײא יד :11 'מונ

 זיא סָאװ ,װיטָאמ א ףיוא ךיז טציטש ליּפש יד

 ןוא ,רעקלעֿפ עלַא טעמּכ ןוֿפ רָאלקלָאֿפ ןיא ןֿפערטוצנָא

 רימ ןעניֿפעג ןליּפשַײב עטסעַירֿפ ענַײז ןוֿפ םענײא סָאװ

 ויטָאמ רעד .ךנּת ןוֿפ װיטָאמ-חּתֿפי ןטסּוװַאב םעד ןיא

 .ילער רעשיגַאמ רעװיטימירּפ רעד ןיא טלצרָאװרַאֿפ זיא

 ,תונברק עכעלשטנעמ טכַארבעג ךָאנ טָאה ןעמ ןעװ ,עיג

 .ןענָאמעד ןיֿפ ןרָאצמירג םעד ןדנעװּוצּפָא ידּכ

 ,עסאד רעגנוי ץנאג ַא ןוֿפ רעבָא ןיא ליּפש יד

 ןט19 ףוס םַײב יװ רעִירֿפ טשינ ןעמוקענֿפױא זיא יז ןוא

 ,עסעיפ רעשינעמור א ףיוא ךיז טציטש יז ה"י

 ןוא ,שידִיי ףיוא ןיָאװעג טעברַאעגרעביא זיא עכלעװ

 עקיזָאד יד בָאה ךיא יװ ,יונעג רעײז ךָאנ קנעדעג ךיא

 ןוֿפ ןרָאי רעקס0 יד ןיא ןעזעג גנוטעברַאַאּב עשידִיי

 .רעטַאעט ןשיוִַיי ןיא טריֿפעגֿפױא ,ה"י םענעגנאגרַאֿפ

 טריֿפעגֿפױא ןיא ,ןעזעג בָאה ךיא עכלעװ ,עסעיּפ יד

 עפורט רעד ךרוד (עיצילַאג-ֿברעמ) ענרָאט ןיא ןרָאװעג

 ,עסעיּפ ענעעועג רימ ןיֿפ יד יװ טקנוּפ .ּפַאצנענאט

 .ליּפש עטכַארבעג יד ךיוא זיא
 ,"װיטָאמ.בַײװ ןיא .ןַאמ, רעד סָאװ םעד ךרוד

 זיא ,קלָאֿפ-רָאּפ ןטגירקעצ םעד ןוֿפ יטָאמ רעד ונַײה

 .םושרגיונברד םיח, םעד טימ ןרָאװעג ןטכָאלֿפעגֿכױנוצ

 ןשידַיי ןלעניגירַא ןא ןעמוקַאב ליּפש יד טָאה ,"וויטָאמ

 ,ןליּפשטכַאנטסאֿפ יד ןוֿפ ךיז קידנרעטַײװרעד ,םתוח
 עטסּוװַאב יד ןיא ןגעלעג ןיא טקנוּפכױה רעײז סָאװ

 .ךיז ןתיממעצ בַײװ ןיא ןַאמ ּוװ ,"סענעצסילגירּפ

 סָאװ ,"ליּפש.בַײװ ןוא .ןאמ, רעקידתליחּת רעד ןוֿפ

 זיא ,סרַי;ֿפ ןעיור ַא ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד טַאהעג טָאה

 ייד א טימ ליּפש *עשילַארָאמ, ַא ןרָאװעג םורא יוזא

 טשינ ירמגל ֿבגַא טמיטש סָאװ ,לכשה.רסומ ןשיטקַאד

 וצ טריֿפרעד שיטקַאֿפ ןבָאה עכלעװ ,ןװיטָאמ יד טימ

 טנַאירַאװ רעד ,גנַאזעג ןוא ץנַאט טימ עמַארדָאלעמ רעד

 טָאה ןעמ יױַא יװ ,ליּפשַײב רעװַאקישט רעײז א זיא
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 ןבעגעג טָאה רעטַאעט עשיוַיי סָאד ןעװ ,טַײצ א ןיא
 ןריזינאװלאג טוּורּפעג ,ליּפש-םירוּפ רעד ּפַאלקטױט ַא

 "העביא ךרוד ראוטרעּפער-םירוּפ םעד ןװעטַארּפָא ןוא

 יז ןריֿפּֿפױא ןוא רעטַאעט ןשירַיי םענוֿפ סעסעיּפ ןכַאמ

 ײַאנַא ןַא טימ ןוט וצ ָאד ןבָאה רימ ,ןליּפש-םירוּפ יװ

 ןוֿפ ןװיטָאמ ןעמענרעביא סָאד יװ ,גנונַײשרעד רעשיגָאל

 רעטצעל רעד ןיא .רַאוטרעּפער-רעגניז רעדָארב סעד

 .םירוּפ סָאד ךיז טָאה ץנעטסיסקע ןַײז ןופ הֿפוקּת

 סָאװ ,"ןסַײננ יד ךרוד ןעװעטַאר טװּורּפעג רעטַאעט

 ןוא רעגניז רעדָארב יד קנַאד א ןעמוקעגֿפױא ןענעז

 ןקיזָאד םעד ןעגנערבנַײרַא ןוא ,רעטַאעט ןשירִיי םעד

 טעטש ענעֿפרָאװרַאֿפ ענעי ןיא תוחּפה.לכל רַאוטרעּפער

 רעטַאעט שידַיי רעדָא רעגניז רעדָארב יװ ,ךעלטעטש ןוא

 ,טסַאג וצ ןטלעז רעײז ןעװעג ןענעז

 ןטימ טנַאירַאװ רעזדנוא ןיֿפ גנַאהנעמאזוצ רעד
 ָאד ןבָאה רימ ןכלעװ  ,ראוטרעּפער.רעטַאעט ןשיָיי

 .טסעֿפ רעד ןוֿפ ןעגנורדעג ךיוא זיא ,ןכָארטשעגרעטנוא

 ףיוא ןָא טזַײװ רעכלעװ ,עּפיּפ .ז-ש ןוֿפ גנולעטש
 רעד ןוֿפ ףוס םַײב ויל םעד ןשיװצ גנאהנעמַאזוצ םעד

 בוקַאי ןיב ךיא; דיל סנדַאֿפדלָאג םהרֿבַא טימ ליּפש

 .לעז רעד וצ ןעגנוקרעמַאב סעּפיּפ לג"8) *תרשמ רעד

 ,(ליּפש-םירוּפ רעקיב

 ,ױרֿפ עטרעױמעגנַײא יד ;12 'מונ

 רעטנַאסערעטניא רעקינײװ ןוא רערעצריק א

 רעהעג סע רעכלעװ וצ ,ליּפש רעבלעז רעד ןוֿפ טנַאירַאװ

 ,11 'מונ רערעכעלריֿפסיוא ןוא רעטיהעגֿפױא רעסעב רעד

 ,ליּבכש:יבר ;13 רעמונ

 רעשירַאטנעמגַארֿפ א זיא *ליּפשייבר, עטכארבעג יד

 זיא סָאװ ,"ליּפש-םידיסח רעדָא .יבר א, ןוֿפ טנַאירַאװ

 םענעגנַאגרַאֿפ םענוֿפ ןרָאי רע70 יד ןיא ןעמוקעגּכיוא

 .םירוּפ עלענָאיצידַארט ךיז ןיא טקינײארַאֿפ טָאה ןוא ה"י

 ,ןויטָאמ עשיטאמעט ענרעדָאמ, טימ ןעמרָאֿפיליּפש
 םעד וצ .גנוטכיד-"ףעגניז רעדָארב , רעד ןוֿפ ענעמונעג

 ךיוא ןרעהעג "ליּפש-םידיסח רעדָא .יברע ןימ ןקיבלעז

 .עג רעטַײװ ןרעװ סָאװ ,ןטנאיראװ עשירַאטנעמגַארֿפ יד

 ,16 ןוא 15 ,14 ןרעמונ יד ַײב טכארב
 טנַאיראװ רעכעלריֿפסיױא ןַא רעײז טסּוװַאב זיא זדנוא

 ןרעװ טריֿפעגֿפױא טגעלֿפ סָאװ ,'ליּפש-םידיסח, םענוֿפ

 בײהנָא ןוא ה"י ןט19 ףוס םַײב עיצילַאג-ֿברעמ ןיא

 רעודנאס, לטיט ןטריזילַאקָאל ַא רעטנוא ה"י ןטס0

 טנַאירַאװ ןקיזָאד םענוֿפ טסקעט ןלוֿפ םעד ."ליּפש:םידיסח

 ןוֿפ עטכישעג, רעזדנוא ןוֿפ דנַאב ןט4 ןיא רימ ןעגנערב

 טעװ סָאװ ,*עמארד ןוא טסנוקירעטאעט רעשידִיי רעד

 רימ ןעגנערב דנַאב ןקיבלעז םעד ןיא .סױרַא ןכיג ןיא

 ,"ליּפשיםיויסח ,, םענוֿפ ןטנאירַאװ עשיראטנעמגַארֿפ ךיוא

 רעשזדָא ל טיול ןבירשראֿפ זדנוא רַאֿפ טָאה סע עכלעװ

 יע לע ש ר ע ה רעטכיד רעטסּוװַאּב רעד תואחסונ

 ןיא ןעמוק ןטנַאירַאװ עטנָאמרעד סָאװ רָאנ יד ץוחַא
 ןקידתליחּת םענוֿפ עיצקורטסנָאקער ַא רַאֿפ טכַארטַאב

 ןליּפש.םירוּפ יד וצ תורעה

 עשירַאטנעמנַארֿפ עקידרעטַײװ יד ךָאנ (טסקעטרוא) טסקעט

 יעצ, ןוֿפ ןעמוקענֿפױא ןענעז סָאװ ,רעדיל ןיא תואחסונ
 : ןליּפש-םידיסח *ענעגנוז

 ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןטנעמגא-ֿפ (א

 ןרעמונ ,{דנַאב ,רעדילסקלָאֿפ עשירִיי :סיקצולירפ .נ

59--63, 

 ,ש ןוֿפ טכעלטנֿפערַאֿפ ,טנַאירַאװ רענליװ ַא (ב
 ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ סקנּפ, םעניא יקסמָאטסַאב

 ,3 רעמונ ,022 ,(1922) "ענליװ

 .םיריסה, ןיא ענעטכָאלֿפעגנַײרַא ,ןטנאירַאװ-רעדיל (ג
 ןרעמונ ,דנַאב ןקיזָאד םעניא טכארבעג ןרעװ ,"ןליּפש
8---189, 

 טגעלֿפ סָאװ ,שודיק-םירוּפ םעניֿפ ןטנַאירַאװ (ד

 ןיא ךיוא יװ) "ליּפש-םידיסח, ןיא ןרעװ ןטכָאלֿפעגנַײרא

 ענַײז ןיא יק צולירּפ .נ טגנערב (ןליּפש ערעדנא
 ןוא עיגָאלָאליֿפ ,רָאלקלָאֿפ ןשידִיי רַאֿפ רעכיבלמַאז ,

 ,100 'וז (1917 ,עשרַאװ) 11 דנאב ,"עטכישעגרוטלוק
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 רעטנוא טכארבעג ָאד טרעװ סָאװ ,טנאיראװ םעד ןיא

 .עטלע ןא -- רענײא :ןטכיש ייװצ טלוב ןענַײז ,12 רעמונ

 סָאװ ,רערעגנַיי א -- רעטיײװצ ַא ןוא (ה"י ןט19 ןוֿפ) רער

 עשינעילַאטיא ןוא עשילגנע, ןוֿפ טַײצ רעד ןוֿפ טמאטש

 .קַאראכ זיא ןוא (ה"י רעט18 ןוא רעס17) *ןטנַאידעמָאק

 : ןליּפש-םירוּפ ןוֿפ חסונ "ןלענָאיצידארט , ןרַאֿפ שיטסירט

 טיהעגֿפױא זיא טכיש רערעטלע רעד (

 .ָא ּפ, 2 ךרוד טריֿפעגֿפױא ָאד טרעװ סָאװ ,גָאלָארּפ םעניא

 .ַאטיא יד ןיא 8818220 יד ןוֿפ רעטסומ ןטױל) "ןצַאי

 ָאד ןליּפש *ןצַאיַאּפ עדײב .(ןליּפש-ןטנַאידעמָאק עשינעיל
 ,קצ86סט;פ0ע -- "עֿפױל, ןלענָאיצידַארט םעניֿפ עלָאר יד

 רענעֿפורעג יוזַא רעד -- רַאסישזער רעד זיא סָאװ
 ,םלוע םעד ןקַיורַאב ַײז .ליּפש םענוֿפ "רעַײרשנַײא,

 ליּבש יד ןריסנָאנַא ,רעליּפש יד רַאֿפ טרָא ןַא ןכאמ

 .ערעטס לַײט ךיוא ןענַײז שיטסירעטקַארַאכ .המודכו

 יװ ,ךיז ןצונאב ײז עכלעװ טימ ,סעלומרָאֿפ עשיּפיטָא
 ,ליטש ,ליטש, ,"ןַאמ רעװַארב, ,"ןרעה עבילפ רעגיײטש א

 סעזַארֿפ עכלעזַא ,װ"זצא "לימ ַא ןיא יװ ,טשינ טשיור

 ,ןליּפש-םיריּפ עטסטלע עמַאס יד ןיא רימ ןענעגעגאב

 יד ןיא זיב ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא ןענַײז ײז ןוא

 רעד ךיוא רעהעג טכיש ןרעטלע םעד וצ ,ןטַײצ עטצעל
 ןלעטש רעליּפש יד ּוװ ,טנאיראװ רעזדנוא ןוֿפ גָאליּפ ע

 גנוניולאב א םלוע םַײב ןטעב ןוא ײר ַא ןיא סיוא ךיז

 :גנולעטשרָאֿפ רעד רַאֿפ

 ,תוֿבוח יד ןזדנוא :ןַײז ףרַאד| רימ טלָאצַאב

 ,ןַײג רעטַײװ ןֿפרַאד רימ

 .עטקַארַאכ טרעװ טכיש וערעגנָיי רעד 4
 ןשיריטַאס-שיטסידָארַאּפ םעד ךרוד טשרקיע רעד טריזיר
 רעד ,יבר רעד טלעטשעגרַאֿפ טרעװ'ס ןכלעו ףיוא ,ןֿפוא
 ףיוא טיג יבר רעד עכלעװ ,סרעֿפטנע יד ןוא שודיק-םירוּפ
 םעד טלוב ןכַאמ ,טלעטשעג םיא ןרעװ סָאװ ,תולאש יד



 יד ווא ותורצה

 .נַײרַצ רימ ןרעװ טימרעד ןוא ,טײקשיגנוי.בָארג סניבח

 רעד טרעקַאלֿפעג טָאה סע ןעװ ,הֿפוקּת רעד ןיא טריֿפעג

 רעיונעג ,םידיסח ןוא םיליּכׂשמ ןשיװצ ףמאקרוטלוק

 ןלעװ רימ יװ --- ןעמיטשַאב טַײצ עקיזָאד יד ךיז טזָאל

 יד ַײב ,ןטגאירַאװ עקידרעטַײװ יד טיול -- ןעז סָאד

 ,16--14 ןרעמונ

 ,יליּפש:שטַײדײדיסח, :14 רעמונ
 רעלענָאיצידַארט ,רעטלא רעד ירמגל ָאד טלעֿפ סע

 ,12 רעמונ םעניא טיהעגֿפױא זיא סָאװ ,טכיש

 רימ ןבָאה 13 רעמונ ןוֿפ ענעצס-שודיק רעד ץוחא

 טנאירַאװ ןקיזָאד םעניא ןלעֿפ סָאװ ,סענעצס ײװצ ָאד

 .הרוּת סניבר ןֿפױא עידָארַאּפ ַא (א :ונַײהד ,(13 רעמונ)

 .דיסח ןוא שטַײד ןשיװצ ענעצס-הוּכיװ א (ב ןוא ןגָאז

 רעכיז זיא דיסח ןוא שטַײד ןשיװצ ענעצס-הוּכיװ יד

 ,רעגניז רעדָארב יד ןוֿפ זַײרק-העּפשה םעניא ןעמוקעגֿפױא

 ײלרעלּכ ןריֿפטימ רַאוטרעּפער רעײז ןיא ןגעלֿפ סָאװ

 ןוא םידיסח ןגעװ ןגָאלַאיד ןוא ךעלויל עשיריטאס

 ,םיליּכשמ -- "ךעלשטַײד,

 םענוֿפ הלפמ רעד טימ ךיז טקידנע החוּכיװ רעד

 םיא טרימשַאב םיריסח יו ןוֿפ רענײא סָאװ ,"שטַײד,

 יד ןוֿפ העּפשה א ָאד ןבָאה רימ ,עשזַאס טימ םינּפ סָאד

 לײט ןעמוק'ס עכלעװ ןיא ,ןליּפש-םירוּפ עלענָאיצידַארט

 רעטסומ ןטיול *סענעצס-געלשעג, ענעֿפורעג יױזַא רָאֿפ לָאמ

 עכעלרעטלעלטימ ןיא סעידעמרעטניא עשימָאק יד ןוֿפ

 יד ןוֿפ חסונ ןטבילַאב ןטױל רעדָא ,ןליּפש-עירעטסימ

 ,ה"י ןט15 ןוֿפ *ןליּפשײטכַאנטסַאֿפ , רעגרעבנרינ

 "שטַײד ןטימ דיסח רעד, :15 רעמונ

 "אזוצ עקידרעטַײװ יד ןוֿפ טײטשַאב טנּפירַאװ רעד

 : תואחסונ עטלטייקעגנעמ

 ירָאֿפפ רעד ָאד םיא טגָאז סע .גָאלָארּפ (

 .ברט םענוֿפ רעוורב רעכעלבַײל א זיא סָאװ ,"רענוער

 *ולָארעה , רעדָא ק18600180/ -- רעֿפױל ןלענָאיציד
 .טכַאנטסַאֿפ ןוא .עירעטסימ עכעלרעטלעלטימ יד ןוֿפ

 .רָאֿפ םענוֿפ םַאטשּפָא ןלענָאיציזַארט םעד ,ןליּפש

 טליּפש רע עכלעװ ,עלָאר רעד ץוחַא ןקעלּפטנַא *רענדער

 עשיּפיטָאערעטס יד ךיוא ,רָאסישזער -- *רעַײרשנַײא ,, יװ
 טימ ,"טַײל עביל ענַײמ ,(רעדנוציא-=| טעדניצַא , עזַארֿפ
 ,םלועירערעהוצ םוצ ךיז שדנעװ רע רעכלעװ

 .ַאּפ.שיריט אס א טמוק גָאלָארּפ ןכָאנ (2

 ןוא דיסח א ןשיװצ עקנעצס עשיטסידָאר
 טיובעג זיא עקנעצס רעד ןוֿפ קימַצק יד ;שטַײד א

 רעטרעװ יד טשינ טײטשרַאֿפ ריסח רעד סָאװ ,ףױורעד

 ץוחַא ךאז רעד וצ טשינ טרעֿפטנע רע ןוא שטַײד םענוֿפ

 רע זא ,טנָאמרעד שטַײד רעד ןעװ ,לָאמ קיצנײא ןייא

 ..טלעג דיסח םעד רַאֿפ טָאה

 עקנעצס עקיזָאד יד טמַאטש ,סיֹוא טזַײװ'ס יװ

 רעדַאוג יד ןוֿפ רַאוטרעּפער םענוֿפ

 עטבישעג, ןַײז ןיא טגנערב ןירָאג ,ב ,רעגניז

 ןוֿפ ןליּפשַײב (146 'ז ,{ דנַאב) "רעטַאעט ןשידִיי ןוֿפ

 עטוג, יד עכלעװ ,ןעגנולעטשרָאֿפ עװיטימירּפ ײװצ

 רעדָארב, יד ןֿפורעג טלָאמעד טָאה ןעמ יװ) "רעדירב

 3: ןליּפש.8ירוֿפ

 .רלָאג רעדײא ךָאנ ,עינעמור ןיא ןבעג ןגעלֿפ ("רעגניז

 ןשידִיי ןרַאֿפ ןיטשלקניה םעד טגײלעגקעװַא טָאה ןעדגפ

 ןעמ טָאה גנולעטשרָאֿפ ַאזא רענײא תעב ,רעטַאעט

 הוּכיװ רעד, גָאלגיד ןשיליּכשמ ַא טר'ֿפעגֿפױא

 "תוּכיװ, ןקיזָאד םעניא ."ש טַײד ןוא דיסח ןשיװצ
 קירוצ ןרָאי טימ ןיא סָאװ ,"שטַײד, 8 סיױװַא טערט

 ,םיהַא טרעקעגמוא ךיז סָאה ןוא ןרידוטש ןרָאֿפעגקעװַא

 יד םיא טרעלקרעד ןוא לגנַיי שידיסח א טנגעגאב רע

 ףרצש רעַײז ַײברעד קידנטערטסױרַא ,הלּכׂשה ןוֿפ תודוסי

 ,עיצַאוטיס עשימָאק א רעבָא ךיז טֿפַאש .תוויסח ןגעק

 .רַאֿפ לגנַיי סָאד ןוא שטַײד טדער "שטַײד, רעד םערָאװ

 ןגעװ וײר ענעביוהעג ענַײז ןוֿפ טרָאװ ןײק טשינ טײטש

 ,הלּכׂשה -- "רעטכָאט רעשילמיה, רעד

 םעד ןיא האצמה:יקיע רעד ןוֿפ סײקשיטנעדיא יד

 ןיא ןוא רַאוטרעּפער = רעגניז רעדָארב םענוֿפ "חיּכיװ,

 == ליּפשיםירוּפ םעניֿפ עקנעצס רעטנָאמרעד ָאז רעד

 .עקילעֿפוצ ןײק טשינ רעכיז זיא

 עקנעצס 8 טײג עקנקצס-"הוּכיװק רעד ךָאנ (2

 טיול טמַאטש סָאװ ,דיסח ןוא שטַײד ןקיבלעז םעד ןשיװצ

 ןוא "ליּפש.ןטורקע ר, םעד ןוֿפ האצמהירקיע רעד

 ןקיבלעז םעד ןוֿפ טנַאירַאװ ַא רָאֿפ ךיז טימ טלעטש
 םיא ןוֿפ טנאירַאװ רעדנַא ןַא טימ סָאװ ,"טסקעטרוא,

 רעד .3 רעמונ םַײב טנעקַאב ןיוש ךיז רימ ןבָאה

 .נַאשז , םענוֿפ עלָאר יד ןעמונעגרעביא ָאד טָאה *שטַײד,

 ןרישרַאמ ןוֿפ הרוּת יד דיסח ןטימ טלענק סָאװ ,"םרַאד

 .ןסיק ןוא

 עכלעװ ,עקנעצס *"ןטורקער, רעשימָאק רעד ןיא

 טנַאירַאװ ןטלדנאהַאב ַאד םעד ןיא ןטכָאלֿפעגנַײרַא זיא

 ןקיטכיװ ַא רעַײז רימ ןעניֿפעג ,"ליּפש-םידיסח, רעד ןוֿפ

 רעד ןעװ ,ט ַײצ יד ןעמיטשאב וצ ףיוא טקנוּפציטש

 ּױוװ ,דנ ַאל ס ָא ד ןוא -- ןעמוקעגֿפױא ןיא טנַאירַאװ

 ןַײז ןיא טנָאמרעד "שטַײד, רעד .ןעמוקעגֿפױא זיא רע

 זַא ןוא טַײצ:המחלמ זיא סע זא ,"דיסת, ןטימ גָאלַאיד

 ןרעװ ןכב .יַײקרע ט טימ ינָאֿפ, ךיז טגָאלש סע

 יד ןיא טריֿפעגקעװַא רעטרעװ יד ָא טָא ךרוד רימ

 םענוֿפ טַײצ רעד ןיא ,ה"י ןס19 םעניֿפ ןרָאא רעס

 טלָאמעד ךיז ןבָאה עינעמור ןיא .גירק ןשיקרעטישיסור

 עג ןוא "סעקישטַאירדָאּפ, עשידִיי ךס א טלמאזעגֿפױנוצ

 ךיז קידנריזומַא ,ןרעלעקנַײװ יד ןיא ןבעל ַא ָאד טכַאמ

 עטשרע יד טימ ןוא רעגניז -עדָארב יד ןוֿפ ךעלדיל טימ

 .ָאּפ, יד ץֹוחַא .עסעיּפ סנעדַאֿפדלָאג ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא

 ןיא ונַײהד) טלָאמעד רעבָא ךיז ןבָאה "סעקישטדַאירד

 עסירִיי ךס א ךיוא עינעמור ןיא ןטלַאהעגֿפױא (1876 רָאי

 ,ץענערג םעד רעבירַא ןענעז סָאװ ,דנאלסור ןוֿפ טַײל עגנוי

 ,טסניד-רעטילימ ןוֿפ ןעַײיֿפַאב וצ םורַא יוזא ךיז יוכב

 וצ לעֿפַאב ַא סיורא המחלמ בײהנָא םַײב דלַאב רעבָא זיא

 .רענלעז רַאֿפ ײז ןבעגּפָא ןוא ןשטנעמ עגנוי עקיזָאד יד ןּפַאכ

 יד ןיא ןעײרדמורַא ךיז ןגעלֿפ ןרַאדנַאשז ןוא עטמַאַאב

 ןכוז ןוא סעינרַאיװַאק ןוא ןרעלעקנַײװ יד ןיא ןוא ןסאג

 ,ןֿפָאלעצ טַײל עגגוי לײט ךיו ןענעז ."ןריטרעזעד , יד

 טָאה לײט ןטסערג םוצ ,ןגָארטעג ײז ןבָאה ןגיוא יד וװ
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 צניװָאקוב ןײק עינעמור ןוֿפ טּפַאכעגרַעבירַא ךיז ןעמ

 רַעּזדנוא ,סַײצ עשיסירק יד טרצװצגרעביא טרָאד טָאה ןעמ ןוא

 ָא טָא ןוֿפ ןרופש עטלֹוב ךיז ןיא טנָארט עקנעצס-ןטורקער

 טשינ רַאּפשנָא ן8 יװ ןעניד ןַאק ןוא גנומיסשיהלהב רעד

 ָאד םעד ןוֿפ טַײצמוקֿפױא יד ןצמיטשאב וצ ףיוא ןיולב

 ךיוא רָאנ ,"ליפש-םידיסה, רעד ןוֿפ טנַאירַאװ ןטלדנַאהַאב
 ןוֿפ תואצמה-רקיע יד .צֿכוג ליּפש-ןטורקער םעצד ןיֿכ

 סנצדאֿפדול ָאג ןיא רימ ןעניפעג עקנעצס רעזדנוא

 ןעמוקענֿפױא ֿבגַצ זיא סָאװ ,ףסורקע ר יד, צסעיּכ

 ןצמוק ןענעדַאֿפולָאג ַײב 1376 רָאי-הלהב ןקיבלעז םעניא

 ענַײא :ןװיטָאמ עקיבלעז יד טימ סענעצס עשימָאק רָאֿ
 ןשיװצ טְקַא ןטשרע ןיא ּפַא ךיז סליפ2 ענעצס אוִצ

 ןיא טֿפיטרַאֿפ זיא סָאװ ,לריסה גנוי ַא ןוא "רעּפַאכ, ַא

 ליװ "רעּפַאכ, רעד סָאמ ,טשינ טײטשרַאֿפ ןוא ןענרעל

 עסעיּפ רעד ןוֿפ טְקַא ןטירד ןיא רעדיװ ;ןבעל ןַײז ןוֿפ

 "רעטנוא, ןא רעכלעמ ןיא ענצצס ץסימָאק צ רָאֿפ טמוק

 ןָאק רע ןוא ןסיש ןטורקער עשידַיי ײװצ סנרעל "ריציֿפַא

 .ןעננערבסיורַא טשינרָאג גנולענק רצד טימ

 ןקיבלעז םעד לַאֿכ רעזדנוא ןיא רימ ןבָאה ןכב

 -ירַאװ-ליּפש-םירוּפ ערעדנַא ַײב סָאװ ,נַײרקיסגנולקימטנצ

 ךיז טקעלּפסנַא סע :הֿפוְקּת רעקיבלעז רעד ןוֿפ ןטנצ

 רעטַאעט שידִיי וצ ליפשיםירופ ןוֿפ נעה א ודנוא רַצֿכ

 ..ליּפש-םירופ םוצ קירוב רעטַאעט שידַיי ןוֿפ ןוא

 ,(טנעמגַארֿפ) "ליפש-םידיסח, :16 רעמונ

 ןוֿפ רעטרעװ-ריֿפנַײרַא רָאּפ עטשרע יד ןוֿפ ןיוש

 טימ ןוט וצ ָאד ןבָאה רימ זַא ,רָאלק סרעמ ליפש רעד

 רצזד נא ס. רענעֿפורעג יוזצ רצד ןוֿפ טנַאירַאװ א

 ןיא ןרָאװעג טריזילַאקָאל זיא סָאה ,'ליּפש.םידיסּה

 .םידיסה רעזדנַא ס ןטמירַאב ןטימ גנַאהנעמַאזוצ

 טֿפלעה רעטײװצ רעד ןיא ךיז טָאה'ס ןכלעמ ןגעק ,ףיוה

 -ַאיצילַאג יד דצמ ףמצק רעקראטש ַצ טריֿפעג ה"י ןטוּפ
 רַּעודנַאס, םענוֿפ טנַאירַאװ ןרעדנַא ןַא .םיליבׂשמ רענ

 ,14 רעמונ םוצ ,רעִירֿפ טנָאמרעד רימ ןבָאה "ליפש-םידיסה

 סָאװ ,"סעקנעצס-ןטורקער, יד ןלעֿפ ןטנַאירַאמ עדַײב ןיא

 ,15 רעמונ טנַאירַאװ ןרַאֿפ שיטכירעסקאראכ יוזַא ןענעז

 ןינע רעד רָאֿפ ךיז טימ ָאד טלעטש װיטָאמּירקיע םעד

 .14 רעםונ טנאירַאװ םצניא יװ טקנוב ,שטַײד ןסימ

 םעד ןיא וײשרעטנוא רעקיטכיװ ַא ַײברעד רעבָא ןאצרַאֿפ

 רעד סנַײשרעד 14 רעמונ ןיא :ןינע םענוֿפ זָאלסיױא

 רעבירעד ןוא ,סרוקיפא רעטנשקַעעגנַײא ןא יװ *שטַײד,

 . .געלשענ,) ףַארסש עברַאה א םידיסה יד ןוֿפ רע טמוקַאב

 סָאד טעילָאמסעגנַײא םיא סרעמװ סע :ונַײה ,('ענעצס

 רעד טנַײשרעד 16 רעמונ ןיא ןנעקא ;עשזַאס טימ םינּפ

 ענַײז ןיא הדומ ךיז זיא סָאװ ,הֿבושּת-לעב ַא יװ *שטַײד,

 ,לוער ןשידיסה ןיא ןעמונעגנַײרַא טרעװ ןוא "קיטש-דמש ,

 טגָאנעגסױא ונַײה ,הֿבושּת ןומעג טָאה רע יװ םעד ךָאנ

 טרעגלאװעג ךיז ןוא םַייריש סניבר ןוֿפ ךצלדנײב יד

 -יפעה, רעקיזָאד רעד .שיש סניבר ןרעטנוא ַײברעד

 רערעגנַיי א ןַײז וצ סיוא םוַײװ 16 רעמונ ןיא "דנע

 ןליפס.םירופ יד וצ תורֿפה

 ינעלשעג, רעד טימ זָאלסױא רעשימָאק-יגַארט רעד יװ הסונ

 .14 רעמונ ןיא "ענעצס

 ,16 רעמונ ַײס ,14 רעמונ ַײס ,תואתסונ עדײב

 רע דָא רב ןוֿפ זַײרקיהעּפשה םעניא ןעמוקענֿפױא ןענעז

 סָאד רימ ןבָאה 14 'מונ רַאֿפ .גנו טכיד-רעגניז

 טקעלּפטנַא 16 'מונ רעדיװ ךַײש סָאװ .ןזיװענֿפױא ןיוש

 ויל סניבר םעד ןיא רעגניז רעדָארב ןוֿפ העּפשה יד ךיז

 סיוא ךיז טמענ סָאװ ,ליּפש רעד ןוֿפ בײהנָא םַײב ךַײלג

 סרעשזערַאבז לוולעוו ןוֿפ טנַאירַאװ א יװ

 רעטײװצ רעד ןיא ."ןטַײצ סתישמ, ןגעװ דיל ןרעלוּפָאּכ

 טימ ןָא ךיז טבײה סָאװ ,דיל ןקיבלעז םעד ןוֿפ עֿפָארטס

 :רעטרעװ יד

 * ןיהיוו ןיא רעדָא וירַאּפ סָאטש רעד ןיא

 סנַײש א אוַא עלעדרעֿפ קיצנַײא ןײק ויא
 טעװ הישמ ןכלעװ ףיוא ,עלעדרעֿפ סָאד יװ)

 ..(ןטַײר וצ ןעמוק

 .ערַאבז לװלעמ ןוֿפ גנַאלקּפָא ןא ןרעה ךיז טזָאל

 עריטַאס רערעלוּפָאּפ ןַײז ןוֿפ ,גנוטכיד רעדנַא ןַא סרעשז

 ןיא רעטלֹוב ךָאנ ."יוו ןוֿפ טמוק דיסה רעד,
 ,"ליפש:םידיסמס רעזדנַאס; םעניא גנַאלקַּפָא רעד ָא טָא

 רעודנוא ןוֿפ דנַאב ןס4 םעניא ןכעלטנֿפערַאֿפ רימ סָאװ

 :טרָא ַאזַא טרָאד ןענעײל רימ .עט כישעגירעטַאעט

 ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ ,ײװ יוא :םידיס ה

 ,תולודג רעצניוו עלַא

 יד לֶא ןרעהעג "תולודג רעניװ , עקיזָאד יד וצ

 רעד ןוא סעלָאקש יד ,סָאג עטײרב יד ונַײהד ,ןסַײנ

 טנַאירַאװ םעד ןיא טלײצרעד ײז ןנעװ סָאװ ,דרַאליב
 יז טָאה רע זַא ,קיוצ ןושמש ויסה רעד 16 רעמונ וצ

 .רעטניא ֿבגצ ָאד זיא סָאװ) גרע ב מע ל ןיא ןעזעג

 .4ןיוו ןוֿפ טרָא ןֿפיױא טרילַאּפ

 ןיא 16 רעמונ וצ טנַאירַאװ רעד ךיז טציטש ןכב
 ,רעדיל סרעשזערַאבז לװלעװ ףיוא סענעצס"רקיצ ענַײז

 עקיצנַײא יד ,ןרָאװעג טריזיטַאמַארד ַאד ןענעז עכלעװ

 ןוא טנַאירַאװ ןקיזָאד םעניא ךיז טניֿפעג עכלעװ ,ענעצס
 .םירוּפ םענוֿפ טכיש "רעלענָאיצידַארט, ַא וצ טגנַאלַאב

 סָאװ ,לרוחב-הֿבישי ןטימ עקנעצס יד זיא ,רַאוטרעּפער

 ןיא .תושרדײלוּפליּפ ףיוא עידָארַאּפ א סימ סױרַא טערט

 ןוֿפ תואהסונ ךס 4 טיהעגֿפױא ןענעז רָאלקלָאֿפ רעזדנוא

 ןוֿפ ןטַײצ עטלא רָאג וצ ןרעהעג ײז ,סעידָארַאּפ עכלעזא

 .רעּפער-בירוּפ םענוֿפ רעגערס יװ ןעוו ,ןעגנולעטשרָאֿפ-םירוּפ

 ,תיֿבישי עטמירַאב ןוֿפ םידימלּת ןטערטסױרַא ןגעלֿפ רַאוט

 סרעליּפש-סירוּפ יװ םירוחב-הֿבישי ןוֿפ ןרוֿפש עסצעל יד

 טכײרגרעד ןבָאה סע ןעװ ,ה"י ןט13 ןיא רימ ןענעגענַאב

 ןעגנולעטשרָאֿפ-םירוּפ ערעײז טימ םש ןסיורג סרעדנוזַאב ַא

 .הֿבישי רעגָארּפ סרעמײהנעּפָא דוד 'ר ןוֿפ םידימלּת יד

 ןוֿפ טזַײרגרַאֿפ *

 ,טָאטש-ץנעדיזער

 רעשיכַײרטסע רעד -- ןיװ



 ! שייז

 ןש אאייה

 ?/ אייז

 +/ אי"ה

 ' ךעלהׂשעמ עקיציװ ןוא ןציװ יד ֹוּצ ןענעקרעמַאב
 ןייטשּפע הפחנ ץֿפ

 םרַאֿפ רעשצריקרַאֿפ ַא יא שדישיצ ךרועה מאד ןןעעזלמַאװ ב:עעכײלערױַאֿפ ץוֿפ

 5 גוגל עב 1615 דר 1 :טג1141 נד. 2114 4 אשנז - { :3116:4112:5נידע לנגדי 3 לי זע עא וילצ.. בו לגוש7211145., 11::2:472:-

 !ונונועיייד , .3נעדוצ בוש עלצשנז וצונו 4054651::13/ עלישנעעצודנצדצו5217 יהוענצ 1206 !חנצצחוצונונו=2) (0)?תוקגצ--
 שי 3561 1331. נגעלוליוא נזעייוופ

 ןעענעגשהװא .עינָאלָאגנע ןוא עטגרָאשװטנעועש'ט ,םנענש:געױצגַאזמש רעשיװ" דַאע װװ"2דא
 עשרַאװ .גאלהאש רעײש .הנַאש רעטשרדע .ןטטתעל לאמש ןןא ףקעליױש חש ץש
 ועד

 ?פושנע ןצנואטנע עזצגונעשנ11162/ ןבגע 2 הק:תושמוש (באשועשה 2 תהו 0924.

 הילעדח:--הילפלתו בעמגפ .10--2 .הוחחחו החח"מנה רענע .2ענגאיוװח .אא

 גָאװ ,ךעלונדעו עשיו עלללא עו6 הווננוח עזעז עטיז ע'ללכע ןןנזעיוש:עכ .:רעכאשרענונע עלגשדואז ייד

 רעהעדע" ,העטטעליש ןוש רעטנשרעט ןקוא ןעיימש ועימ גזע ןענע ,םנוָאלײנ דועכוא טנַאװ 'דוע
 אוצ ךֶזז אוו ןקמיװ דע טז דסעש געטייז יא דאש ץְנעיֶש הוטנת טסיוז ןעגעיפ לאז

 .ןעטַאב רַאפ טננעדטושש קוזוזמנש .א יע טיננמושיינ ןןנמננגַאװ שופ ::טלכעװ רועז בייז ןןעדויע

 עללא עא ,הוונבנז פועז ענניזו עללנפ ןן:עיושוע2 רוגלגָאפערוענצנע צללעשועהו"'ד ןוַעע ליזחע צזני=װופ וי

 שיצ ךַאש םָאז טָאה שטנעמ ןְויָע גאװה עא טזַאלש רעוא טנַאז רע עאװ ךעלעועו עשיו
 קא ןיע שי האוז ןעש .םתצכ רָאש דזשתפַא ז"2 ןועחצ זאא טָאװ ליװ שדעהש

 אשדַאװ .טלעוו רעד ףָזיא ןערװש אש ךוז אייז ןעמייז רע עי דעס עיכייד ייווא וע
 ,םוִׁש הוידעדוז

 עֶעיִע עַלַא עא הֹומְבַח עָעיִל בֵלצ ןעֶקיִיְשנַמ ןשְֶעיִו ַכייֵש דַחַמ רועֵלשַרעַעְפַע קעַשִרעה "ד
 ץש רעֶטַאעַהְל ץַא קיע שי ףָחאק ןעֶש ,הָווּולעֶש רעַעיַא ּטאָה רֶע ּנשֲה ְוּושֲעְועַװ
 טעוֶז ,הָלָע עַצייֵיה וַא ראע ?קָעיָש הווצַח נְמימ ,תועיל לאָה רעֶהעֶזנֶק ,הועִמעַקאע
 .הזצדה אמליװ .ייֵהְש דעָׂש1. :טֶכעַה רעד היא ןעֶדיִפ אש ץז שיח ץיַתיֵח דַע

 ,זיא .טייזוע דעעש 2. -- צעלעז טגָאז

 -ךעַד דֵחעוַד אַח קיִמִׁש רענַעהג רעֶלעֶהְלִנאָה רע רעש רעַילאְנאָהְנִמָא עַקעַשועֶה עָכילייַופ ּומאָח
 עֶמְלוִז ,הָעילאָּטאהוננַא לעֶשדעח ןעוענלוחרעַצ עַד זיפ ןועְכילְהעֶצִרע .ְכייֵש עלִעוַא ּטלְתעַפ
 לעָקִמ ּםעֶד וש רעֶזעֶק ּושַד ?כא ןעֶראָהעֶש טְןְקְחַעַמ ּטְׁשִמ ְּךאָמ ֹצְעעַמ חימ ןעֶמעַז
 קא ּלֵּמִא ןעֶשְואַט טשיִצ ןעֶלעוֶװ איַח וַא א ,העָמשַק ןעֶמיִצנְעֶפ שיֹדְמ ןעַלעַז
 .ש"יזזוחל הוהווצעל רומנצע תוותוה ,6 .8 ,4: "היעעה ךוצ טמנאערעפ .ְךְהעֵמ רועֵמשִגֲתַע ןץיִַע

 1805 הו"עיוו םששדואזו

 ;וטַארעטל-ןעיז דעשײװַײ רעװ ןפ עט ןקא רָאש ןעלעזַאפ זוא לעיועמאפ דעד *
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 טֵז איה

 11! א"ה

 עזוַו א"ה

 טרעדנוה

 קינטָאלז

 רעלדַיי

 יקסװָאקּפארכ

 ןָאטּפיל

 וועל

 עװעל

 קערַאמ

 יקסװָאקשָאמ

 חומ

 ח"מ

 ןעגנוליײטטימ

 רעלימ

 לעונ

 ןעלהׂש עמ עקיציֹוו ןוא ןציֹוו יד ֹוצ ןעגנוקרעמַאֿב

 סענעצס ,ןעטָאדקענא ענײז ןעבירשעב .גנילצטיװ רעטמהירעב טלעװ רעד ,רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה

 .י"ָא יקסניח ריאמ גַאלרעּפ :קרָאײינ .לײהט איירד ןיא ,סעקוטש נוא

 לי'ְס רעֶוו .לעֶכיִּבְנעֶציִו יינ ַא רעֶלְציִי רעֶטְמּורעֶּבטְלעוֶו רעֶד רעֶדָא רֶלאָפאָרְטְסֶא

 ףעֶפיוק לעֶכיִּב ָעייֵנ סאָד ,ןעֶפיֹול ךּוג דְלאַּב לאָז ,ןעֶכאַמ ּךעֶלייֵרְפ ְּךיִו ןּוא ,ןעֶכאַל טּוג
 קורדרעביא| ,1925 .דנײרפ החמׂש גנולדנאהכּוּב ןופ גַאלרעפ :לשימעשּפ ,לײט רעטשרע

 .ןרעװעשרַאװ ןוא רענליװ ןוֿפ

 עֶלָׁשְרָה

 ,לײט רעטײװצ -- עבלעז סָאד

 ןישטנעמ ןיטגראזב ןעד ןינאק יכלעװ :גנובײרשב יצרוק רעדיא ןיִטאָדְגעֶנַא ינײא ונוא טרעדגוה
 טײברא ףדוא גנונרעל רעײז ןוֿפ אײז ןעװ טײצ רעד ןיא ןיכאמ ןגיניג ראֿפ ליֿפ

 ןיטשרעמ םוצ :עיײֿפאזילֿפ ,(רסומ) לאראמ ךוא ןנירד ןיזעל טעװ ריא ,ןנייז ײארֿפ

 (האנה) שיורג שיװיג רֿפ סעװ ריא יכלעװ ןוֿפ (תוישעמ) יכלעז ךיז דניֿפ רבא
 ישילופ עשיזייצנארפ ןופ טצעויג רעביא ןיראװ ןײז |!| ןיטארגענא עלא יזיד :ןבאה

 שיזיד רינאוו ןײא רימ איװ אוז (ןושל) ןיגנירג ןיא טימ ,רעכיב ישטסײט ךיוא נוא

 ,1822 ר"פקת אנליװ .,ןיכערפש דנאל

 ןּוא תוצלה ,ןעציװ ,תומכח ,ךעלטרעװכיילג ,םירּוּבד עכילמיטסקלָאפ עלַא ,ראלקלָאפיםיבוט:םימי

 ,קינטאלז היעשי ברה ךרוד ..ןעלעװק הּפילעּב ןּופ ןעטסייממא טלעמַאזעג ,.,ןעטָאדקענא

 ,1920 אשראװ ,לײט רעטשרע

 18015086 301026 טסמ |, 13016ז. 12:69468 "ַא .

 .ּפארכ ,ז ךרוד טריזיטאמעטסיס ןוא טלמאזעג (.,ךעלטרעװ ,ןטָאדקענא ,סעדנעגעל) ,ץיוװ-עמאכלימ

 ,1922 קסבעטיװ .יקסוואק

 ,טלײצרעד פלעוו יד

1-1. 

 .יךַאלטרעוו ,תושעמ

 ,1928 י"נ

 ןָאסּפיל .מ ןופ טלײצרעדרעביא ןוא ןבילקעג

 ?עס/514 !גונחמסז ((ט4סשע). ?ץסשפס} 40ו/01281516 ןטססשנ 2601 11 160.
 טז 2ז92884 1898,

 5606106 טמ64 !ץ8:זסמ תם! ן80150מ68 1263.

 ׂ/ס182 8651 1920
 שסמ 1161מ8:108 1.0666. 60614-

 םסשסגקצ ?ץססש9216. 260820681 1 ש316ק6חג 28008/ז23! 480126} 818164. /8ז-
.1927 8248 

 םסז ן0015086 6012 טמס 56186 1081105008164
 206480061 1/105210ו/5416 861118 1923.

 399 ןטש6168 608! 2618391 צסם

 יָאפא ,ןעטָאוקענא ליג .םֶכָח טְדאָטְש םעד עֶקֶרָזְוָש ןופ ןטָאוקענַא רעדָא גֶניִלְציִו טלעֶוו רעד
 ,1897 ח"נרּת ענליו .תומ עשֹוהי ןופ טלעמַאועג עשיטסירָאמוה נוא עטסנרע ןעמזיר

 יעצסיװ רעביא עצטיװ רעדָא ד"בה עקטאמ

 ,ג"סרת קרָאײװנ ,עגאלפיוא

 עטנהעצ .ןָאגרַאשז ןַײר ןיא ןעצטיװ ענהעשש 0

 1:61:/1/טמ96מ 6461 (16861140881+ {טז 140415086 6/0145408606.. 11618052696068 לסם
 א. (םזטמט2140. 118ת000:2-8671/!מ8 1898--1922.

 .ראאב ןוא טלמאזעג ,ךאלטרעװכיילג ןוא ןטָאדקענא ,ןציװ עשידיא .לאוק ןשיויא םי'נוֿפ

 הדוהי ןופ המדקה א טימ רעלימ םולש ןופ טריטערּפרעטניא ןוא טריציפיסאלק ,טעב
 ,1927 געפיניװ .טעולע

 0 1406 תהטטנ 1462 טם4 8616 (26968108468. 8618 10 ,עגַאלֿפױא עטײװצ



 קעשטילָאּפ

 1 ןיקשַאטּפ

 11 ןיקשַאטּפ

 ג"פ

 ןַאק

 ןייטשליקנוק

 יקצינווַאר

 'מָאּפ עטיור

 ֿם"ש

 תרוּת

 21 ךעלהׂשעמ עקיציֹוו ןוא ןציוו יד וצ ןעגנוקױעמַאֿב

 2160ט946 886:40+ץ. 56818ש11 1661 2012666. זה 1933.

 "גאדעג עגיטעמּוװ עלַא טּבײרטרעפ סָאװ ,לעכיּב ןהעש ַא רהעז ,ןעטָאדקענַא ןּוא ןעציװ עשידוי
 ,י ,ד ךרּוד טײּבראעּב ןּוא טלעמַאזעג .גנּומיטש עכילהערפ ַא רהעז טפַאש ןּוא ןעק
 1928 אשרא .ןיקשַאטּפ

 ,1920 אשרַאװ ,לײט רעטײװצ -- עגלעז סָאד

 ןעֶציִו ךילְקְראָו עֶכייֵלְג גּוא תֹומְקָח עֶנייַז ל"ז רעֶגיִרייֵכְג םִיָרְפָא 'ר גְניִלְציוִו רעֶטְמהיִרעֶּב רעֶד
 .ה"סרת אשראוו .ם"להי ּךרּוד םיִבָתִּכ עֶנייַז ןּופ טלעֶטשעֶגנעֶממאַזּוצ .ןעֶטאֶדְקעֶנַא נּוא

 ם+ {. }. אסממ -- 2840081015086 11ט00/ גט8 2146 ט80 תסטסז 261. 6

 58חוזמ!טמ?' טסמ 1486400168 טמ84 ,(נט96מ 1/61102סת". 1 14מ/:!טז+ 3/21, 1930,

 ,עגַאלֿפױא עטַײװצ

 .ןײטשליקנּוק .מ ןופ .ןעכאל םּוצ שיריטאס רהעז ןעצטימ ענהעש 220 .ְךּוּב ןעטאיקענא
 .י"ָא .יקרָאוינ

 ,ב"פרת ןילרעּב .יקצינבאר .ח .י ןּופ טייּברַאָעּב ןּוא טלָעמאזָעג ,ןעציװ עשידוי

 6116 ?סזמסז8מ2סמ. (05410015006 50062846 טמס /21228!ט826מ. (3658/010616 טסמ

 !חנתנהמט6} (015608896. 86:1/8 1935.

 :ןעֶציִו עֶגייֵז ןופ לעיִפ ,ןעֶּביִרְשְראַפ זיִא אָד .גניִלְציִו רעֶטְמהיִרעֶּב רעֶד רעדָא רעֶפייֵפ עֶקְייַש

 שְטייט עֶטּוב ,םיִנאָראַנ רעֶקְאָטיִׁשַּפִט ,םיעָגּושְמ ןּופ תֹייִשֲעַמ ,סעֶקְיָנְבּושִי ןּופ ןעֶטאָדְקעֶנַא

 ןּוכ ןעּבעגעגסיױרעה .ןעֶגאַרְפ עֶנאָט ןהעָצ ,ןעֶדיִא עֶטּוג ןּופ תֹורֹוּת םיִדְמַלְמ ןּופ רעֶטְראוָו

 ,1594 אשראוו ,ז"עב

 ,101:68 1.0480860". /4116:161 1,0126160ת. (3688ת000616 טסמ 21844014407167-118ז-

 8686116 8ט68מ69+ 1900.

)21 



 דבה עקטָאמ

 ,30 יז ע11 א"ה ;20 'נ ,22 'ו 10 אי"ה ירַאה 4

 עלעשרעה יװ טלײצרעד טרעװ םירוקמ עדַײב ןיא -- ֹוּכ
 הדועס רעד תעב ,ןיבר םַײב שמשמ ַא זיא רעילָאּפָארטסָא

 ,ןָאט טסוה א יבר רעד םיא טסײה ,לֿפעל א םיא טלעֿפ

 יהסונ ףעזדנוא ןיא יװ לציּפש עבלעז סָאד טמוק רעטַײװ

 עקידרעטַײװ ,ּפָא םיא טֿפַאש יבר רעד :ףוס רעד

 רעלימ 115 'נ ,97 'ז ןוא 61 'נ ,48 7 ?|1 א"ה 'רַאװ

 ,127 יז רעגַײג 'רַאװ .ןעלעשרעה ןגעװ -- (זכ) 148 יז

 רע ;שיט סריֿנג םַײב הרוא ןַא ,םינָאנַא -- 148 'ג

 ףרַאדפ :ריֿבג רעד ןלֿפעל ַא םיא טלעֿפ'ס =- טשינ טסע

 .תיב ןיא חרוא רעד טײג ןסע ןכָאנ ,"ןָאט טסוה א ןעמ

 וצ סָאד טיג ריֿבג רעד ןעמונרַאֿפ ןיא'ס .ווֿבּכה

 ריאע :חרוא רעד טנערֿפ ,טסוה א טימ ןײטשרַאֿפ

 ,יןלֿפעל א טֿפרַאד

 רענײא .םינָאנַא -- 77 'נ ,22 'ז ח"מ 'ראװ .2

 רעד ;ןטקנופ ַײרד ןוֿפ האװצ ַא ןזָאלעגרעביא טָאה

 .ץיװ רעזדנוא טימ ךיז טקעד טקנוּפ רעטײװצ

 ,14 ז ען א"ה ;12 נ ,10 7 111 א"ה 'רַאװ .3
 רַאשזָאּפ א, תעֿב ןעלעשרעה ןגעװ םירוקמ עדייב ןיא --- וט

 יקסװָאקּפַארכ ;69 'נ ,52 'ז 41 א"ה ;"זיבועמ ןיא

 "ללעװק-רוא סַא , ןיא ,ןעלעשרעה ןגעװ ךיוא -- 14 זז

 רענַײז זא ,ןיגַײרב ןֿבואר טלײצרעד 240 יז 111 'ב

 טָאה ,'בוג רעקסבעטיװ ,ענסיד ןיא דיסח א רעטנַאקאב א
 ,לבור טנזױט 25 ןעװעג טרעװ ויא סָאװ רעיומ 8 טאהעג
 ןיא יװ -- ףוס רעד ;טנערבעגּפָא רעיומ רעד טָאה

 ,םינָאנַא -- 122 'ז יקסװָאקשַאמ 'ראוװ !חסונ רעזדנוא

 רעבלעז ףעד -- 1562 'נ 11 'ב װָאנאױרד 'ראװ 4
 ןגעװ תואחסונ ײװצ 1611 'נ טרָאד ;םינָאנַא ץיװ
 יז :בַײװ יו .הרוא ןַא טגנערב עקטָאמ (1 :ןעקטָאמ

 עקטָאמ .קנערק א ,םירוסי ,תורצ ןסע וצ ןבעג טעװ
 :"ןקעלק טינ טעװ'ס טנײמעג טסָאה ,וטסעז, :חרוא םוצ

 טכירעג עטשרע סָאד, :בַײװ רעד וצ עקטָאמ טגָאז (

 סָאד ,טנַײה ףיוא ריד רַאֿפ עטײװצ סָאד ,חרוא ןרַאֿפ

 ,40 'ז ח"מ 'רַאװ ,"ןגרָאמ ףיוא ריד רַאֿפ עטירד
 יו ;גָאטימ ףיוא חרוא ןַא טימ טמוק רענײא -- 22 '3

 רעד ,"םירוסי ןוא קנערק א ךַײא רַאֿפ בָאה ךיא , :בַײװ
 ןסע טעװ רע ,חרוא ןטימ ןלײט ךיז ריא טסײה ןַאמ

 ,ןרעגנידיירג םִיָארֿפ ןגעװ --- 19 'ז װעל !;שרעדנצ סעּפע

 -- רע טגָאז ;קנערק א םיא רַאֿפ טכָאק יז :בַײװ יז

 ,ּפָאט ןרעסערג ַא טלעטשעגוצ טינ טָאה יו סָאװ דָאש א

 טגנערב חסונ ןבלעז םעד ; ךיוא ריא רַאֿפ טקעלקעג טלָאװ

 ןגעװ "לּפעט סָאד, סמכילע-םולש ןיֿפ (וט) 54 'ז רעלימ
 ײליקנוק ,154 'נ ,79 יז יקצינװאר לגיֿפ ;שמש םעד רווע
 ןוֿפ ףוס ךיא 112 'ז רעלימ 142 'נ ,14 '/ ןײטש

 ,גנולמַאז רעקיטציא רעד ןיא 18 'נ
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 םוצ רעגנידיירג םִיָארֿפ -- 20 'ז װעל 'ראװ 27
 רָאנ ,ןדנ לבור 50 טגָאזעגוצ בָאה'כ, :ריֿבג ןשלטעטש
 לעװ'כ סָאװ ,סנגײא רעזדנוא ןבָאה עדײב סָאד ןלָאז רימ

 ;(גי) 81 'ז רעלימ 'ףַאװ ;"ןסַײרּפָארַא םעד ןוֿפ ךָאנ
 ןסמצ םטסמ 646: ן80150תסמ ןוא 81 'ז קערַאמ לגיּפ

 ושנ06 + אז. אט6/ 3 204, ק. 7.

 ,4'ז עז איה ;2 'נ ,3 יז 11 א"ה 'ראװ 8
 םירוקמ ַײרד עלַא ןיא -- 62 'נ ,49 יז 01 א"ה ;ג

 ,ןעלעשרעה ןגעװ

 לָאז סָאװ, :43 'נ ,240 'ז יקצינװַאר 'מנַארפ 0

 ,ןומש ךיז לָאז רע =- !ןברַאטש טינ לָאז רע ןָאט דיי ַא

 ."ןרגּפ רע טעװ

 װַאנַארד 1126 'נ 414 7 61 א"ה 'רָאװ .2

 132 'ז ךָאלב ;לעלַאראּפ רעשיסור ַא סרָאד ,4 'נ }

 עלא ןיא ;גָאלַאידיזָאלסױא רעד טלעֿפ -- 4 'ז װעל

 ,200 'ז רעגַײג ;עלעשרעה -- םירוקמ עטנכער;גסיוא

 ,םינָאנַא -- 251 'נ

 ענַײלק טימ -- 59 'ז 11 ןיקשַאטּפ 'ראו ,3

 ,םִייוניש

 ע1| איה ;15 'נ ,12 יז ןוז איה ינװ 4
 ;118 'ז ךָאלב ;72 'נ ,54 יז /1 א"ה ןהי ,6 יז
 רע יװ ,ןעלעשרעה ןגעװ םוטעמוא -- 45 'ז װעל

 טקערשרעד ןעמ ;ןסע וצ טינ טגירק רע תעב ,טעעַארטס
 רעד :ףוס רעד  ;ןסעוצּפָא טוג םיא טיג ןעמ ,ךיז

 טגעלֿפ -- ןסע ןבעג טינ םיא טגעלֿפ ןעמ זַא ,עטאט

 רעטכַארבעג טשױעקַא רעד) ;ןסעגעג טינ ןבַײלב רע

 ןארַאֿפ זיא -- ןדבח עקטָאמ ןגעװ טלײצרעד -- חסונ

 ,ָאװִיי ןוֿפ יכרַא-רָאלקלָאֿפ םעניא לָאצ רעשּפיה א ןיא

 רעגנַאװשלָא .(טנאק רעגליװ ןוא ענליװ ןוֿפ טקישעגוצ

 -- 190 ינ ,155 'ז רעגַײג ;םינָאנַא -- 195 יג ,112

 יװ ןָאט טעװ רע :טקערש ןארָאטסער ןיא טסאג רעד
 446 יז { ןיקשאטּפ לג"8 ;ןָאטעג טָאה עוײז רעד

 עװעל :ןעלעערעה ןגעוו--115 'ז ךָאלב 'ראװ 5

 ײדמערֿפ טרָאד ;ןרעגנידיײרג םִיָארֿפ ןגעװ -- 10 'נ ,14 'ז

 ,ןלעלַארַאּפ עקיכארּפש

 רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה

 ןעגנולייטטימ ןיא ; (חל) 149 יז רעלימ 'רַאװ 6
 ,ֿברעמ ןוֿפ) טלײצרעד טרעװ ,4 'נ ,25 'ז 1 'ה ,9
 .כרוד זיא סָאװ ,ןומל ןסיורג א וִיי א ןגעװ (ןסַײרּפ

 הנותח רעשיריֿבג א ףיױא ןעמוקעג טָאטש א קױנרָאֿפ

 הרוּת סעּפע טלָאװעג ךיוא טָאה רעק ,ןוטעגנָא טושּפ

 רע זיא ,"טכאעב שטנעמ ןײק רעבָא ן'טָאה סע ,ןסעומש

 רעד טמיטש רעטַײװ ,ןָאטעגרעביא ךיז ,םייהַא קעװַא
 טַײז, :ןבענעגוצ זיא ףוס םוצ ,ןרעזדנוא טימ טעשזוס



 ךעלהׂשעמ עקיציוו ןֹוא ןציֹוו יד וצ ןעגנוקרעמַאֿב

 ןעלא חרוא םעדעי זה םעד ןיא ןעמ טָאה גָאט םעזיד
 .(עיצּפירקסנַארט עשינַײטַאל לַאניגירָא ןיא) "ןוטעגנָא דוֿבּכ

 רעד ןיא 29 'נ ןוא 216 'מ'נ | 'ב װָאנַאױרד לגיֿפ

 ,גנולמַאז רעקיטציא

 ;24 'ז װעל ;114 'נ ,95 'ז /1 א"ה 'רַאװ 7

 ,49 יז ךָאלב

 ש111/ א"ה :22 'נ ,18 'ז 111 א"ה 'וצװ .8

 ,!רערָאנש םעד טָאטשנָא -- ןלאֿפ עוײב ןיא ;זכ ,25 'ז

 טימ טגנעױברַאֿפ עלעשרעה ;לקינײא ןַא סרָיי ןטוג ַא

 רע טריֿפ גָאטרַאֿפ ןוא ןענרעל ןיא טכאנ עצנַאג יד םיא

 רעד .ןַײא טײטש הרענעי ּוװ "ריטאװקפ לעד וצ וצ םיא

 לטעטש רעד ןוֿפ קעװא השוב רַאֿפפ זיא רענעי :ףוס

 ,ינרטּפש ךווב .ןעמוקעג טינ רעמ ןיוש ןיא ןוא

 יד ןיא -- זי ,16 'ז 911 א"ה ;12 'נ ,11 'ז 10 איה

 ,ןיציבר ַא ןוֿפ טָאטש יד רע טַײרֿפַאב ןטנַאיראװ ײװצ

 ;לקינײא ןא סענײש םהיֿבַא זיא יז זא ,טגָאז סָאװ

 רעריא ןוֿפ טשרמולּכמ װיוב א ריא טגנערב עלעשרעה

 חילש ןטימ ןעמַאזוצ ןעמיק ףּכיּת לָאז יז ,רעטסעװש א

 ןיציבר יד .הנותח ףיוא רעטכָאט סרעטסעװש רעד וצ

 ,עטלַאב ןײק ןעלעשרעה טימ טרָאֿפ ןוא רוֿפ א טגניד

 ,9 'ז / א"ה :טימ לג"ֿפ חסונ רעזדנוא ןוֿפ ףוס םעד

 ,356 !ג ,179 'ז יקצינװַאר ןוא 6 'ג

 רעגנידיירג םִיָארֿפ

 ׂענַַװ א"ה 116 'נ ,12 'ז 111 א"ה 'ראװ ,9
 רעד ןעמשטערק א ןיא טמוק עלעשרעה -- טי ,17 'ז

 .ףיוה סניבר ןוֿפ ,"זיבזעמ, ןוֿפ םיא ןעק ראדנערא

 ,טנװַאדעג:טינ ןוא ןשאװעג-טינ טסע ןוז סרַאדנערַא םעד

 ;:ןַײלַא ךיז וצ רע טדער ,סָאד טסירדרַאֿפ ןעלעשרעה

 ןטעב עמַאמיעטַאט ,"ןבַײלב טעװ רע ,ןַײז טעװ רע,

 יד ןוֿפ דוס םעד ןַײז הלגמ ײז לָאז רע ,חרוא םעד

 -ףוס רעד .הֿבדנ ענײש ַא ןבעג ךיז טסײה רע .דײר

 ךיוא--723 'נ ,55 'ז 1 א"ה .חסונ רעזדנוא ןיא יװ

 ,עלעטרעה ןעמיָארֿפ טָאטשנָא

 טרעמ ָאז -- 1 'נ 4 יז ע א"ה 'ר:װ 21

 ריא ןוֿפ טחעהעג טָאה עקראדנערא ןא יװ טלײצרעי

 ,טגײמ יז ;ומחנ-תבש ןעמוק דלאב ףרַאד סע זַא ,ןַאמ

 ןָא טמוק :סלעװ רענעי ןוֿפ שטנעמ א זיא סָאד זַא

 ;םישובלמ יד ןוא טלעג סָאד סיוא טרַאנ ,עלעשרעה

 *עקַאנ א ךיז טלעטש ןוא רלַאװ ןיא ץלַא טלאהאב רע
 ,טמוק רַאדנערא רעד תעב :םיוב םעד ןטלַאה רעס

 ןֿפױלכרוד םענײא ןעזעג טָאה רע זא ,עלעשרעה טגָאז

 דרע8 םיא טיג רַאדנערַא רעד .ןכאז לקעּפ א טימ
 טרָאֿפ ,םישובלמ סרַאדנערא םעד ןָא טוט רע ,ןגָאװ ןוא

 םעד .םיוב םעד ןטיה טבַײלב רַאדנערַא רעד ןוא קעװַא

 ,22 1 עװעל ןוא 25 '1 ךָאלב טגנערב 'רַאװ ןבלעז

 ןָא טוַײװ עװעל !םִייוניש עגײלק ץנַאג טימ 26 'נ

 .ױמערֿפ ןיא ויטָאמ םעד ןוֿפ טײקטײרּפשר;:ֿפ רעד ףיוא
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 --354 'נ ,239 'ז רעגנאװשלָא 'רַאװ .רָאלקלָאֿפ ןקיכַארּפש

 ;הֿבדנ ַא ןטעב בוטש א ןיא ןַאמערָא ןַא סמוק ָאד

 ןאמ רעד לַײװ ,ךַאז ןייק ןבעג טינ ליװ ענעדִיי יד

 .ךאלמ ןרַאֿפ סיױרַא ךיז טיג ןַאמערָא רעד .,ָאטינ זיא

 רַאֿפ טלעג ןוא םידגב סיוא טראנ רע ,רעגָאװש סתוומה

 םיא טגָאירעד רַאדנערַא רעד תעב ,עמַאמ:עטַאט עריא

 ןעמ זַא ,טסנַײמ, :רענעי טגָאז ,ןעלדיז םיא טמענ ןוא
 אזא ןַײז ןיוש ןעמ געמ ,זעק טימ ענעטעמס טסע

 טרעװ דָיי רעד *? רעגָאװש סתװמה:ךאלמ ןרַאֿפ ףוצח

 סײװ ןענַאװ ןוֿפ ,ךאלמ ַא עקַאט אמּתסמ, :טלמוטעצ
 סנדָיי םעד טעז רענעי *!ןסעגעג בָאה ךיא סָאװ ,רֹע
 ראדנערא רעד .טלעג ךָאנ סיוא םיא ַײב טרַאנ ,קערש

 :יז טגָאז .טכערעג בַײװ רעד ּפֶא טיג ןוא םײהַא טמוק

 טינ וליֿפַא טסָאה ,ןרָאװעג טסיב וד טלמוטעצ יװ עז,

 זעק יד טימ ענעטעמס יד ןשיװּוצּפָא טַײצ ןיק טאהעג

 "נוק ַײב ;86 'נ ,65 'ז 4/1 א"ה 'רַאװ ."דרָאב ןוֿפ

 םענײא ןוֿפ טלײצרעד טרעװ 54 'ג ,18 'ז ןײטשליק

 ןרָאֿפעג ןוא ןדִיי ןטוג א רַאֿפ טכצמעג ךיז טָאה סָאװ

 ןיא רע זא ,רע טגָאז קינֿבושִיי א ַײב ,טלעג ןבַײלק

 ןיא קינבושִיי רעד .לקינײא ןא סמירקש-רֿבוד םעד

 "סדִיי ןטוג, םעד וצ טיג .היכז רעד רַאֿפ לעּפתנ

 יבר רעד זא ,ןסיװ טלָאז ריא , :יאבג

 רע זיא ןהמא ןיא ,ץַײװסױרַא טינ ךיז ליװ רע ,ינע

 ןוֿפ װיכרַאײרָאלקלָאֿפ םעניא ,"ןיילא םירקש-רֿבוד רעד

 "תבש םענוֿפ סעיצאנימַאטנָאק ײר א ןאראֿפ זיא ָאוְיי

 .ערעדנַא טימ יטָאמײהריש

 םִיָארֿפ -- 247 'ג ,220 'ז רעגנַאװשלָא 'רַאװ 3

 טדער ,טכיל טֿפױקרַאֿפ ,טַײצ-תועוֿבש םעלעכ ןיא טמוק

 טײטש רע תעב ;רוּפיּכיםוי זיא'ס זַא ,רעמעלעכ יד ןַײא

 טגניז ,לטעטש ןַײז ןוֿפ רָיי א טמוק ,ךיז טלקיצ ןוא

 ; םִיָארֿפ

 ןאּכל יתאב

 םירוב םלוּכ םהש יתיארו

 ,םהל יּתרמָאו

 -- םירוּפיּכ-םוי םויהש

 !שודק

 טגניז ,דוס םעד ןטלַאה רַאֿפ ןלָאצַאב דיי רעד ךיז טסײה

 :רעטַײװ םִיָארֿפ

 ,יל ונתנ לבור הרׂשע
 ,אוה םינָארַאנ להקה לּכ

 ,ךלש יצחו ילש יצח

 --חרֿביו רחמו ןַאּכב םויה

 !שודק

 ;לעלַארַאּפ ןשיסור א וצ קישּפָא ן8א 7111 '1 טרָאד

 .עסז א ןַאמהָעל טגנערב 24 'נ ,410 '/ ֹויכרַא ןיא

 .עגּפָא טרעװ לציּפש סָאד ,ןטָאנ טימ 'רַאװ רעװָאכעל

 25 'ג טרָאד ,םינָאנא ןשזַאנָאסרעּפ יד ;םעלעכ ןיא ןָאט

 טימ ךיוא !װעיָאװ רעצלעק ,ץיװעטָארּפ ןוֿפ 'ראװ א

 *המשנ טֿפױקרַאֿפ ,ףרָאד א ןיא טמוק עלעשרעה !ןטָאנ

 רָיי ַא טָאטש ןיֿפ ןָא טמוק 'ס  ,רוּפיּכ:םוי טכַאמ ,סכיל

 * ףעסיורג ַא זיא
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 ריאמ 'ר ,םכילע:-םולש, :עלעשרעה טגניז ,ריאמ בר

 'ראװ :;חסונ סרעגנצװשלָא ןיא יװ רעטַײװ ןוא *אוה

 ןַײא חרוא ןא טדער ָאד -- 189 'נ ,54 'ז ןייטשליקנוק

 .כיר טינ טזַײװ חול רעד זַא ,קינֿבושִיי םעד ֿבָאב-העשּת
 חסונ ןטייװצ סנַאמהעל ןוֿפ עיצַאנימַאטנָאק א ;קיט

 'ראװ 11212 'נ 11 װָאנַאױוד ַײב סרעגנַאװשלָא טימ

 טימ טרעדנַאװ רעגניוײרג םִיָארֿפ -- 160 'ז עװעל

 ןוא עמשטערק 8 ןיא ןעמוק ַײז ;"םידימלּת, ענַײז

 ריֿפ ןיא ,םירוּפ זיא'ס זַא ,עקראדנערַא יד ןַײא ןדײר

 ןיא ןעמיָארֿפ רַאדנערצ רעד טראנרַאֿפ םורַא ןכָאװ

 ,ןֿפנָארב םעד סיוא טקנירט םִיָארֿפ תעב ןוא עמשטערק

 סָאװ !ץגש, :שטעּפ רָאּפ ַא רצדנערא רעד םיא טיג

 ןיא ןכָאװ ריֿפ רַאֿפ !ןֿפנָארב ןקידצמח וטסקנירט

 --124'/ ךָאלב *!הסּפ טציא ךָצד זיא--םירוּפ ןעװעג

 לג"5 ;םידימלּת יד ןָא --ןעלעשרעה ןגעװ עבלעז סָאד

 1 'נ ,26 ז ֿפ"ש

 ,41-3 'ה ,{ 'ב ללעװק.רוא רעד 'ראװ ,5

 ךס ַא הׂשעמה"רופיס רעד -- (ןעמהעב ןוֿפ) 80 1

 טיצ ,רעדניק סקעז טָאה סָאװ ,ןַאמערָא ןא ,רעטײרב

 יעװ ןֿפױא ,ךיז טּפַאכ רע ;הריד רעד ןוֿפ סױרַא ךיז
 ,טעקאנ ןוא סעװרָאב--לגנַיי רעטעביז ַא ךָאנ טציז עלעג

 ןיא ריד טימ 'צ ךַאיֵא ,תולד רעד ןיב ךאיִאפ :טגָאז רע

 ךיז לָאז תולד רעד ,ךיז טעב רֶיי רעד  ."הריד ןַײד

 רעד רעבָא ןעק ;ןכש ןכַײר ןֿפױא ןגײלרַאֿפ ףעסעב

 ריי רעד טֿפױקרַאֿפ ;ןײגניהא טינ לװיטש ןָא תולד

 ןעגַײז ,לװיטש רָאּפ א תולד םעד טֿפױק ןיא מָאל םעד

 םעד ןֿפױקרַאֿפ ןכָאנ זיא תולד רעד לַײװ ,ןײלק וצ ײז

 ענַײז ריי רעד רעמ עי ןוא, !ןסקַאװעגסױא ּפמָאל

 ָאטסעד ,ןרטּפ וצ תולד ןע םוא ,טָאה טֿפאקרעֿפ ןכצז

 ןוֿפ טָאה דיי רעד ,"ןרָאװעג תולד רעד זיא רעסערג
 רעד .ןבעל ץנאג ןַײז ןרעװ רוטּפ טנעקעג טינ תולד

 רעד רעבָא ,ןברָאטשעג גנַאל ןיוש זיא לדִיי רעמערָא

 טַײג רע ,ןעגנערבוצמוא טינ זיא רעד,-ךָאנ טבעל תולד

 וצ ךעז רע טמעש םורד ,קיסיֿפוּפ רעממיא ךָאנ

 ,"טַײל עמירוא רעד ַײב טבַײלב ןוא ןײג וצ םינוצעק

 ירַאװ רעכעלנע ; (עיצּפי-קסנארט עשינַײטַאל לַאניגירָא ןיא)

 ,קרָאיײוװינ ,טַאלב-תועוֿבש ,רעטעלב:ֿבוט םוי סעקינימ :; ןיא

 1125 'ב ,107 'ז ׁש{ א"ה 'ראװ עקידרעטַײװ .,1902 ןוויס

 :ָאװַיי ןוֿפ יכרַא-רָאלקלָאֿפ ןיא 'ראװ רעקינָאס ײװצ

 ןוא חסונ רעזדנוא וצ טנעָאנ -- 62,289 '1 - ווניא

 רעד ;רעדורב ןכַײר ןוא ןעמערָא ןא ןגעװ -- 0

 תולד רעד רעבָא ,ןעמערָא םעד ןֿפלעה ליװ רעכַײר

 ,28 'ז ןייטשליקנוק 'ראװ :!ןאמערָא םעד ּפָא טינ טזָאל

 ,ןײלַא טָאטש ןרעטנוא טריצַאּפש רענײא - 92 'נ
 טלײצרעד ;בַײװ רעד ןָא סָאװ רַאֿפ ,םיא ןעמ טגערֿפ

 טינ טָאה סָאװ ,ןאמערָא םעד ןגעװ עלהׂשעמ סָאד רע

 סָאזפ :סיוא טריֿפ ןוא תולד ןוֿכ ןרעװ רוטּפ טנעקעג

 ךיא סָאװ ךאז עצנַאג יד ;ךיוא רימ טימ ויא ןכַײלג

 ןרעװ הוטּפ ליװ ךיא לַײװ ,זיא בוטש ןוֿפ קעװַא ײג

 ךיוא בַײװ יד ןעמענ לָאז ךיא ,ריא טגָאז ,בַײװ יד ןוֿפ

 ,(טריזינרעדָאמ גײלסיױא) ,"רימ טימ

 ןעלהׂשעמ עקיציוו ןוא ןציֹוו יד וצ ןעגנוקרעמאֿב

 טימ -- 312 'נ ,1600 יז יקצינװַאר 'רַאו 7

 ,41 'ז רעגנַאװשלָא ;חסונ רעזדנוא יבגל םִייוניש עניילק

 ריֿבג ןשיטָאטש םַײב טסע ןדמל ַא ןַאמערָא ןַא -- 72 '

 רעד ַײב סױא רֹע טגערֿפ .ןכוק ןקאמשעג א רעײז

 טנכער יז ,ןכוק אזא טכַאמ ןעמ ױזַא יװ ,עטתיבה-לעב
 טלײצרעד ,םײהַא טמוק רע ,ןכַאז עסוג עלַא סיוא םיא

 קינײװ רעבָא טָאה יז ,ןכוק םעד ןכאמ וצ יװ בַײװ רעד

 טינ ןצנַאג ןיא סעקנשוָאר ןײק ןוא ןַײװ ןַײק ,רעקוצ

 :ןכוק ןקיטרַצֿפ םעד טכוװרַאֿפ ,ּפָא טקאב יז ;װ"זַאא

 ןוֿפ טינ סײװ ךיא יװ ,וײב ןוֿפ ןסיװ טינ ךיא לָאז

 .ײטאל לאניגירָא ןיא) ."האנה אזא ןבָאה םיריֿבג יד סָאװ

 ַײב תרשמ א -- 1232 'ג ,29 '1 ח"מ ;(עיצּפירקסנַארט עשינ

 טעב ,לוַײמ םערָא ןַא טימ טַאהעג הנותח טָאה ריֿבג ַא

 סָאװ ,ןכוקנַײֿפ אזא ןכאמ לָאז יז ,לָאמ ןייא יז רע

 רעבָא טלעֿפ סע תיבה-לעב ןַײז ַײב ןסע טגעלֿפ ןעמ

 ענערָאק זיא לעמ יד וליֿפַא ,גניױצלַא ןכוקנַײֿפ םוצ

 ,ָאטינ ךיוא זיא עדָארָאװַָאקס ןײק ןוא ענעצײװ טָאטשנָא
 טימ לעמ ענערָאק ןוֿפ "ןכוקנַײֿפפ םעד ּפָא טקַאב יז

 ,טנערברַאֿפ טרעװ טַײז ןייא -- ןליוק עסייה ףיוא רעסַאװ

 יװ ףוס .טכוזרַאֿפ ןַאמ רעד ,יור טבַײלב ערעדנַא יד

 עמערָא ןא -- 11 'ז קערצמ 'ראװ ; חסונ רעזדנוא ןיא
 טנַײה טכַאמעג ריד טלָאװכ, :ןַאמ םוצ טגָאז ענעדִיי

 זעק ןיק בָאה'כ רעבָא זעק טימ סעצנילב גָאטימ ףיוא

 זיא לעמ תעב רעטוּפ ןעמ טמענ ּוװ -- ֿבגַא ןוא טינ

 ,"!רעַײט יוזא

 1/ ןיקשאטּפ 'רַאװ 8
 ,רעמעלעכ ײװצ ןריֿפ

 ,ןַאמערָא ןא -- 216 'ג ,1 'ב ָאנַאױרד 'ראװ 9
 ,ןעמוק טינ םיא וצ טגעלֿפ םיֿבורק ענַײז ןוֿפ רענײק סָאװ

 ,ןעמוק ַײז תעב .טסעג עטֿפָא עלא ןענַײז טציא ,ךַײר טרעװ

 ןֿפוא קעװַא טלעטש רע רָאנ ,טינ טרָאװ ןײק רע טדער

 ףיא רע טקוק ןײלא ןוא עטעסאק ענרעזַײא ןא שיט

 ַאזַא רַאֿפ תונעט םיא וצ טָאה ןעמ תעב  .טנַאװ רעד
 טמוק ריא ?רימ וצ ןעד טמוק ריא, :רע טגָאז ,גנוריֿפ

 טדער ָאט ,שיט ןֿפײא סייטש סָאװ ךאז רעד וצ ךָאד

 טרָאד ,"טכאמ יז סָאװ ריא ַײב טגערֿפ ןוא ריא טימ

 רעד ןיא 16 '1 טימ לג"5 ;ןלעלאראפ עקיכַארּפשדמערֿפ

 ,גנולמַאז רעקיטציא

 *עגוצ ,ָאװַיי ןוֿפ יכרַא-רָאלקלָאֿפ ןיא 'רָאװ ,0
 הׂשעמה-רוּפיס רעד -- 50.025 'נ - תניא ,שזדָאל ןוֿפ טקיש

 סָאװ טרעהעגרעטנוא טָאה ךראּפ השמ :רעטַײװ ךיז טיצ

 הדועס א ףיוא לָאמ ַא ךָאנ רע טֿפור ,םיא ףיוא טגָאז ןעמ

 :רעגײא טגָאז ןײגקעװא םַײב .ןסע וצ טינ רָאג טיג ןוא

 רע טגנירּפש ,"!ןָאטעגּפָא ךרַאּפ השמ זדנוא טָאה ,ַאװָאפ

 ,*!ךרַאּפ השמ סנײא ץלַא ,ָאי ,ָאיפ :סױרַא

 ,44 'ז תרות לג"8 ,5

 רעד -- 318 'נ ,189 'ז יקצינװַאר 'ראוװ ,7

 טגערֿפעג ךיא טלָאװ אישק ענעגײא יד, :טרעֿפטנע ֿבר

 ריֿבגב א וזא ,שינערעהוצנָא יד ;"ןרעודנוא שמש םעד

 =- 260 'ג ,166 'ז רעגנַאװשלָא ;טלעֿפ ,טָאטש א ךיז טֿפױק

 סעומש םעז -- 24 1



 ךעלהׂשעמ עקיציוו ןוא ןציוו יד וצ ןעגנוקרעמַאב

 שמש םעד טיג ,טָאטש ןיא םיארונ-םימי טמוק קינֿבושַיי ַא

 ,הֿבושײתבש .,ֿבר ןבעל "טָאטש, ַא טגירק ןוא לבור ַא
 םעד רע טגערֿפ ,"עישוּת המהבו םדָאפ טגָאז ןעמ תעּב

 ןלעטשוצקעװא לַאֿפנַײא ןַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ, ;ֿבר

 טינ ןיב ךיא, :ֿבר רעד טכַאמ *!םדָא ןבעל המהב יז

 חסינ רעבלעז רעד ."קיולוש זיא שמש רעד ,קידלוש

 טסַאג וצ ֿבר רעד טמוק ָאד רָאנ -- 5/ 1 ןָאק ַײנ

 קינטָאלז :םַייוניש ענײלק טימ ;הליהק רעדמערֿפ א ןיא

 11 װָאנאױרד ,277 'נ ,188 'ז יקצינװַאר ,12 'נ ,25 1

 װָאנַאױרד ;210 'נ ,124 '/ רעגנַאװשלָא לג" ;1197 'נ

 137 'ז ןַאק ;15/ 'ג ,46 'ז ןײטשליקנוק ;1194 'נ

 ,8 'נ 9 7 ע איה

 טַאלב ןיא טעז וָיי ַא --- 'םָאּפ עטיור 'רַאװ ,8

 העדומ רעד ןיא ,טֿפעשעגירעדײלק א ןוֿפ העדומ א

 טימ ןוא טוה םענעיורטש א ןיא רעניא :דליב ַא

 רעזדנוא ןיא יװ הלַאש יז טמוק רעטַײװ {סעקשטנעה

 הֹֿבושּת סמענעי .ןטייװצ א וצ טדנעװעג זיא יז ,חסונ

 ,חסונ רעזדנוא ןיא יװ ךיוא

 ,132 '1 1 ןעגנולײטטימ לגי8 ,42
 ,221 'ז ןָאק

 םינלטב ײװצ =- 107 'נ ,32 '1 ןייטשליקנוק 'רַאװ .48

 ,ןשקָאל יצ לֿפרַאֿפ -- רעסעב זיא סָאװ ךיז ןענערקח

 לֿפעל םורַא סָאװ ןשקָאל לַײװ ,לֿפרַאֿפ זא ,טלאה רענײא

 ןיא ןשקָאל ,לֿפעל ןיא סָאװ יד ןּפעלשסױרַא ןענעק

 טגערֿפ ,גנוצ יד ןקעטשסיורַא ףראד ןעמ לַײװ ,יוניע ןא

 סָאװ רַאֿפ ,יוניע ןא זיא ןשקָאל ביוא -- רעטייװצ רעד

 יװ -- רעטַײװ !כָאביהעשּת םוא טינ סָאד ןעמ טסע

 ,822 'ג } װָאנאױרד לג"8 ;חסונ רעזדנוא ןיא

 ;82 'נ

 זא ,טרעװש ענעדִיי יד -- 65 1 װעל 'רַאװ .3

 יװ -- רעטַײװ ,ןשָארג ַא לגיב ןדעי וצ וצ טגײל יז
 -- 135 'נ ,70 'ז יקצינװאר 'רַאװ } חסונ רעזדנוא ןיא

 טנֿפעעג טָאה רע זַא ,ןטײװצ םעד טלײצרעד רענַיא

 ַײב ןלָאז סענעדִיי יד ,קרַאמ ןוֿפ טַײװ למערק-החּכיש ַא

 לָאמ א ןסעגרַאֿפ ײז סָאװ ,ןכַאזביורד ןֿפױקרעד םיא

 ,קרַאטש רעבָא ךיז ןעגניד יז ,קרַאמ ןֿפױא ןֿפױקוצנַײא

 ףיוא ןעמענ ײז ןוא ןרק ןרעסנוא ןֿפױקרַאֿפ רע זומ

 רעד םיא טנערֿפ ,ןלָאצַאב וצ יײז ןסעגרַאֿפ ,גרָאב

 רעד ,למערק עצנאג סָאד םיא גיט סָאװ וצ ,רעטיײװצ

 == 14 '| תרוּת ;חסונ רעזונוא ןיא יװ -- רעֿפטנע

 יטסָאר 8 סָאװ סעּכ ןיא זיא ןארָאטסער א ןיא טסַאג א
 רע זַא ,טרעֿפטנע תיבהילעב רעד ;ןיורק 8 טסָאק ןטָארב
 רַאֿפ ,טסַאג רעד םיא טגערֿפ .קסע םוצ וצ ךָאנ טגײל

 ;ןביוא יװ -- העֿפטנע רעד !ןָא טינ טצעז רע ּסָאװ

 םעד טלײצרעד דיי ןײא -- 20 'ז קעשטַאילָאּפ 'ראװ
 טגײלרעד רע -- ערעװש ַא זיא טַײצ יד זַא ,ןטײװצ
 טגערֿפ ;{ןיורק טנוױט 10 טֿפעשעג םוצ ךָאװ עלַא
 ןטֿפעשעג סָאד טינ טכַאמרַאֿפ רע סָאװ רַאֿפ ,רענעי

 }16 'ז רעלויי 'ראװ רעכעלנע ;ןביוא ײװ רעֿפטנע רעד

 (ד) 121 ' רעלימ לג"פ
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 ענעדִיי א -- 216 'נ ,208 'ז רעגנַאװשלָא 'ראו 4

 עטײװצ א ןוא שרדמה:תיב ןיא טכיל ןייא קעװַא טגָארט

 ללּפתמ לָאז ןעמ ןטרָאד ןוא ָאד טעב ןוא עװקרעצ ןיא

 :סענעויי ריא ַײב ןגערֿפ ,רעטכָאט רעקנַארק ריא רַאֿפ ןַײז

 ןיא יו רעֿפטנע רעד -- "?עװקרעצ ןיא ,שטַײטס,
 .חסונ רעזדנוא

 יז :ןיא טשּפ םענעצסבָא ןא טימ 'מגַארֿפ .6

 ,יא ןופ ןעציװ ענעסאלעגסיוא רעדָא טכורפ ענעטָאברעפ

 ,18 'ז ,1929 |/ קרָאײוינ| ...א

 ענײלק טימ --- 1784 'ג 11 װָאנַאױרד 'ראו .7
 ,םִייוניש

 טגעלֿפ רעגנידײרג םִיָארֿפ --17 'ז װעל 'רָאװ .8
 ײוו ןלָאז ריד רעדײא, :בַײװ רעד וצ ךעלטרעצ ןזוײר
 ג"ֿפ {חסונ רעזדנוא ןיא יוו רעטַײװ ,.,"רענַײצ יד ןָאט
 יקעװַא ןרַאֿפ בַײװ רעד טימ ךיז טנגעז םִיָארֿפ -- 6 ז

 ; וו"זאא "סטכעלש סעּפע טרעשַאב ריד זיא'ס ביוא, : ןרָאֿפ

 ,23 141 א"ה :ןיא ןעלעשרעה ןגעװ עבלעז סָאד

 רעד וצ ןַאמ רעד -- 1579 'נ 11 וָאנאױרד 'ראוו ;דכ

 ּפָא "יד ןוֿפ דנעוו ךיא ןוא ךימ טסטליש ודע :בַײװ

 ןרעוו טסלָאז ןטלָאשעג היד טָאה עטנכש יד == תוללק

 עג ןוא טנעה יד ןשאוועג ףּכיּת ך א בָאה ,הנמלא ןא

 ,31 ' 1 ןיקשאטּפ לג"ֿפ ;חסונ רעזד .וא יוו ףוס --- *טגָאז

 ;1652 'נ 11 וָאנַאױרד ַײב ןטנאיראװ ײװצ+ ,0

 ,ריט ןיא טּפאלק ןעמ ,טעב ןרעטנוא טגיל ןַאמ רעד (

 ךיד רעה ךיא , :רע טגָאז ,ענעֿפע ןײג םיא טסייה יז

 ףעד ָאד ןיב ךיא זַא ,ןסיװ ןוא ןעז עלַא ןלָאז ,טינ
 יהסונ רעזדנוא וצ טנעָאנ (2 ;"תיבהילעב

 רעד == 198 'נ ,115 'ז רעגנאװשלָא 'ַאװ 1

 טָאה יז ּוװ ,ןובשח א בַײװ רעד ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ ןַאמ

 טָאה יז זַא ,טזַײװ ןובשח רעד ;לבור םעד ןָאטעגניהַא

 ןיוש וטסָאה, :יז טגָאז ,סעקיּפָאק קיצכא ןבעגעגסיוא

 ןיא ריד הֹּכמ ַא סעקיּפָאק ןעצ ןוא .,,סעקיּפָאק קיצכא
 טא -- ךיוב ןיא ריד הֹּכמ א סעקיּפָאק ןעצ ןוא ,,טַײז

 ,"לבור ןצנַאג א ריד וטסָאה

 ענעדַיי ַא -- (אנ) 295 'ז{ רעלימ 'ראוװ 2

 :קיצנַײנ רָאי ַא ןוֿפ ןקז א ,ןצמ ריא ןיֿפ טוט ןכָאנ

 גָאלק א ,הנותח רעד וצ טגָאזעג עקצט רימ טָאה ןעמ,

 י"!רעקנארק א ןיא רע זַא ,רימ וצ

 בײהנָא רעד -- (ג) 28 1 רעלימ 'ראװ 4

 רערעװש זיא ןלענק זא ,םידמלמ ןגָאז סָאװ רַאֿפ :אזא

 ,חסינ רעוונוא ןיא יװ רעטַײװ -- ?ץלָאה ןקאה יװ

 ןגעװ -- 2042 'נ 11 װָאנַאורד 'ראװ 6

 ּוצ טינ טָאה ,"עדעל יוג ַא ַײב טֿפױק סָאװ רעטסוש ַא

 -- רעטַײװ .ןיל'8ּֿת יד ןוּכשמ א רַאֿפ רע טיג ,ןלָאצאב

 טגָאז םורא שדֹוח 8 ןיא -- ףוס ;חסונ רעזדנוא ןיא יװ

 יאדװא ןיוש זיא רעטסוש רעד, :בַײװ רעד וצ יוג רעד

 "טיוט ןַײז ןיא קיולוש ןיב ךיא ,רעגנוה רַאֿפ ןברָאטשעג
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 .רַאֿפ רענײא -- 40 'ג ,46 יז רעגַײג 'רַאו 7

 ןעמ ;יוג 8 טימ ןדִיי ַא גָאטימ ףיוא ךיז וצ טעב

 ײװצ יד ןוֿפ רעכעלטיא ,טרָאט ןקיטרַאסױרג ַא טגנַאלרעד

 הצע יד טיג תיבה:לעב רעד ;ךיז רַאֿפ םיא ליװ טסעג

 .קעװא םיא טָאה ךאלמ ַא :םולח סיוג םעד ;םולח ןטימ

 ;חסונ רעזדנוא ןיא יװ -- ףוס ;ןדע-ןג ןיא ןגָארטעג
 ףיוא ןָא ךיז ןסע םירוחב-הֿבישי ַײרד -- 209 */ לעונ

 ; סנזדנעג לטרעֿפ א ןגרָאמ ףיוא רעביא ןזָאל ןוא הנותה ַא

 :רעטשרע רעד .םולח ןגעװ ךַאמּכָא רעד -- רעטַײװ

 ףרַאד רע זַא ,טגָאזעג ןדע-ןג ןיא לוקיתב ַא טָאה םיא

 למיה ןטעביז ןיא :רעטײװצ רעד ;סנזדנעג יד ןעמוקַאב
 רָאנ ,לזדנעג ןטָארבעג א טגנַאלרעד ךאלמ א םיא טָאה

 רעד ;םיא טמוק ןכב -- טּפַאכעגֿפױא ךיז טָאה רע

 טרָאד םיא טָאה ,ובומ א ןיא ןעװעג זיא רע : רעטירד

 ןענַאטשעגֿפױא רע זיא ,רעגנוה רעקרַאטש א טּפַאכעגנָא
 -- 344 'נ ,174 'ז יקצינװאר .סנזדנעג יד ןסעגעגֿפױא ןוא
 ;לגײב א  ןעניֿפעג סעקינוױלק עקירעגנוה ַײװצ
 טָאה ןטשרע םעד ;חסונ רעזדנוא ןיא יװ ךאמּפָא רעד

 ןוא; :רעטײװצ רעד ; ןדע-ןג ןיא ןגָארטעגקעװא לגױֿפ א

 בָאה ,ןוָאלעגנַײרא סינ לגױֿפ ןַײמ ףיוא ןעמ טָאה רימ

 ;ןעמוקקירוצ טינ ןיוש טסעװ וד -- טכַארטעג ךיא

 1 וַָאנַאױרד ;טנַאירַאװ ןקידרעִירֿפ ןיא יװ -- ףוס

 ענײלק טימ רעטַײװ ;עקלוב א ןעניֿפעג ײװצ -- 825 'נ
 ייירב ַא טגנערב װָאנַאױרד ;יקצינװַאר ַײב יװ םַייוניש
 ןוֿפ טײקטײרּפשרַאֿפ רעקראטש רעד ןגעװ הרעה ערעט

 ,רָאלקלָאֿפ ןקיכַארּפשדמערֿפ ןיא ץיװ םעד

 לשמ רעד -- 11 'ג ,11 'ז טרעדנוה 'ראװ .68
 ;ױזַא ןָא ךיז טבײה .,ָאטינ זיא ןעמָאוגַאּפ יד טימ

 ץנַאג זיא הנידמ רעיײז ןיא רעכלעװ ,קרעט רעסיװעג א,
 רע זיא ,טינ לָאמ ןײק רָאג טסערֿפ ןוא טלעק קינײװ

 ךעלהׂשעמ עקיציוו ןוא ןציוו יד וצ ןעגנוקרעמאב

 ,"רעטניוו םוא ןליוּפ דנַאל םעד ןיא ןעמוקעג לָאמ ןייא

 ,(טריזינרעדָאמ גײלסיױא) חסונ רעזדנוא ןיא יוו רעטַײוו

 ,17 'ז תח"מ -- רעינַאּפש ַא ןגעװ 'רַאװ רעכעלנע
 .57 'ב

 ,133 'ז 11 ,1899 ןעגנולײטטימ 'ראו ,18-71
 ןוֿפ םינּתוחמ יד ןעמוק ןֿפרַאד ןצבק א ונ -- 84 'נ

 טקַאּפ ,הלּכ יד רעטכָאט ןַײז ןקוקנָא טָאטש רעדנצ ןא

 ןעמ ןוא ןקלַאב םוצ זיב סעטַאמש טימ טעב ַא ןָא ןעמ

 זיא ןעמ ,ןכב -- ערולָאק רענײש ַא טימ וצ טקעד

 יד ַײב סיוא טמענ "תורישע; יד .טנַאװעגטעב ןיא ךַײר

 ,ערדלָאק יד ּפָארא טּפעלש ,ץאק א טמוק ,םינּתוחמ

 ,חסונ רעטײװצ ַא אֿפוג טרָאד ; ךודיש סיוא טרעוו'ס

 442 'ז 11 ןיקשאטּפ 'ראוו ;78 'נ וצ טנעָאנ

 ץוריּת רעד - 8 '!ג ,256 'ז יקציגװַאר 'ראוװ ,9
 טָאה ןיז ענעבעגעגסיוא ַײרד ןוֿפ רעטָאֿפ ַא - חנ :אזַא

 ייווצ ןוֿפ עטַאט ַא -- טול טינ רעבָא ,ןעקנירט טגעמעג

 ;19 'נ ,41 יז 36 ןעגנולייטטימ ; ןדיומ ענעסקאוועגרעביא

 יַאּפ ילבא 'ר ֿבר רענליו םוצ - 162 'נ 1 ןָאטּפיל

 ןכאמ הנותח ףרַאד סָאוו ,ןאמערָא ןא טמוק רעליווס

 טבַײלק .ֿבתֹּכ ַא ֿבר םענוֿפ טגירק רע ;רעטכָאט א

 טרילרַאֿפ ןוא ןָא ךיז טרוּכיש ,עבטמ עשּפיה ַא ףיוא

 םוצ קעװַא ֿבתֹּכ םעד טגָארט ןעמ ;ֿבתּכ םעד קנעש ןיא

 טגָאז ,קזיה ןֿפױא ןגָאלק ךיז טמוק דיי רעד תעב .ֿבר

 -וּכיש טגָאז ןעמ סָאװ רַאֿפ ,רָאלק רימ זיא טציא, :ֿבר רעד

 --50 'ז ןָאק :יקצינוואר ַײב יו ץוריּת רעד ,'טול יו

 1 װָאנַאורד '!ראוו .םינָאנַא ,חסונ רעבלעז רעד

 :ױזַא אישק רעד ףיוא טרעֿפטנע רעלציוו א -- 871 3

 טגעמעג רע טָאה -- ןיז עסיורג טַאהעג טָאה חנ,
 ענעבעגעגסיוא ןײק טינ סאהעג טָאה טול ,ןעקנירט

 ."רוּכיש א ןעוועג טושּפ רע זיא -- רעטכעט



 הל חי ל יד ן+צ ןט אנ
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 סא "ג--ז ײוז יג-דוז אמ-'א - אנ -- ןפ { ןא י י ע--ןס ץא יו ערט-ןקק ןופ טָאד סזג--יזט.טֿפװ ךיז םָא

 טיט עב עני ,..2
 2 2 א

 7 עב ז (רונ 4 עני ק עמ ןטאבנגב-- נטע

 רז טָאה ר" צא-ָאל-} םַײב יוש -- וז ןייטש , ןַײז "ץצ-וט יל -צג טָאה וי לג-- ןָאט טא -- ןיא , 'צ

 2 .ןפפמעצמ ' טעטיג ןקינטנישמקיהז ז

 טָאו ךי ש-:נַת-דג-ונ - ןומ טסז3 עא 3 -- ןצנ , ןוֿכ יא ---ײר -- ןא וט-- ןז צרט -- ןר = יו- ןצע .

 (8'מט טסקמ) טכש-נ רעד ַײב רלגיינ א ףלצטצ .3

 2 א /200 עג ר 0 ןכהָעא-ק .טוקעמנעז שי

 "7 .-ןד
 /ק8 ריר ם 0 תהי םרבב סב 2 הי נה שת טו טי 6( * ץז 4 ( 6 77 טי ==

 4 ער .עניב / יג 3 כה עד קז וה דע היה יריד תוהו ק וי }מאן ) טו ? טוה מה ,טתטמטטמטעטתעשימד

 ףתוצ א ר-ריג ַײג חדש הצ 8--/ל המךשש ָאוש-ןפ ; 'ד ָאל- ז וצ--לג-טכאמ רָאנ ןא לטש-לל עא = ַא - ן .

 דע רקי
 א )2 א ןא וי 2 ןאי יוטא
 יא( א אץ -עה) טיש יש = =( 0 -תש--(-=-=
 ןקנעמ ,נטעדיצ ז = המ עטמנ ען 4 קט עב הב עב

 טראק .ע 3 -דד טנוורב ,8 נאק--דדק טאל וצ טלג ,ױצ לא-ױס טַײל ןדײא א --םוו וא ָאה--ןב סז רָאֿכ --- לא טדײר

 מא טשעט (עגטננטנעטעטנעטה נב ןענענע טענער
 טעצנ} ןתפנעמה מעק טא עט =
 4384 שמע ק0/ י ןטאטמטעג עא 4 האשה נעט .ןינעעקענק ןעק;ב

 ףלצ א ײ---רזא ַײב רצז טנַאנ , ןױצ א --ול תמ-ןשט וט -- ןד ָאלש--ןֿפ ןייא ;

 םור ג6-- וק לאּפ-רלמ ןוא 26 ײר --- |ז יצ ריי 6 ןאד ךי 6-- ן"ל-

 (?ימטטסקיס) ןֿפױל רעסאע א טוט ,ןכיוה םצד גראב ןֿפױא 5
 :/106/8 (יס

 7 טנעמערצעפעלרעיקנעז ביד ךעשערשמניהב . יעקב מעג עג : --
 = . תמהכ ףעשתעמ ישצכ סמש= יג } התעקה (עננומ נט סאצסיטטעטרעב ר טעב =2 טעטכטעקעד א -.--.-{--- טעג טנעטעב--נה טבעכיבנ-

 5 = היי יה יי ענק עק טיט בני יטעטטעעלז כב טז בנעט טו עז יש גיטע }עשיו{ ןסשקי ןע .ןק = העמאג ןןעאקקיד ןעטנאעעה ןננענט24: ןג ןטנטצטנוטמ וג טעביי
 .ט:ז = ןעעטעמעמומעיעג=צ העמשתזנ- עה דעה ן צז ן} ןטטטבעגנה ה צעצנז = תנטש-2?" (ינענקטעטײז (ינתקער ןגעמא עממקיי ןקנעעעש2  ןעהקשה קנקמקמצ-?נקקמקעענמעג עט נ מעג = קמתעקיר)

 ױא--|פ גאג םד ױה--ןנ ,טס 6 או -- דס י=--- { - '3 --לש-ךײל 'אש-ןיס א---- רצה  ןוא

 טאפ
 א א יע עט א ירא א 6 עיין

 סא .רפעמצנא ט =- ."טמנטנענא ןנעטנשנא .טענטעטעב+ד ןענבעצאטמע; |} נז נג 28 = = = ען 1 =
 'י יט וע טרעט טא טרעט רע טו ןעא שי אי אש יע .ןט יהא 2טן או: קט
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 (אאיפונ טטקיט) דמ"ֵש ץנצא 8 לדימ ןייא טציו ךַײט גלרב ןבל.6

 א "0 -וצ 81 -- ָשצ - ןל.- ױצ - ןכ רַאֿב

 8 -ש 2 2
 ק וי ן}רי* ( (תש 8 יו =

 | קג קמה * ,ה ןק ומה ץז מעג עצמו ק ת :

 א ריד א-ןוצ ןאס דלָאג  ןוא ליל -רױב ,לָאל ר"מ ןיג וצ ןַײמ בַײצ  ןוא יק-רצד- ַאל-טל-םל- אל -טל-ַאל-אל-אל-אכ, אל-אל-אד

 | (?5'מ0 טסקיט) ידַבֹל לקידרזַײֿפ יד 9
 :ט(((סא40

= = 
 שיש יו יש / א יע יע יע עץ עי = ןסי 2 הכשה ?ןהתה ןרהיי) עט, (60 8 א ןײרג 0 }ר 34 - י-ה ק ןקירמ{ } ןטנאנעז מו צי: האפ זעצן וי ק עט ןנקאפיז ן+ט שש 7 ריר הזו עג 21 א 4 9 רךחאעא א א א 6 א = רע קה ה ץ/ (6- - ויי 15 6 אי עי עי --+ 0 (4 יא א 2 עי / טנטאמק -ףנאזעג (טטיבבעכ טיטאניק קיט בטק טעמע קא עטקטעק קצ} ןםאָה ןועה כמה סי .ןכקקמרעינצצונקקשיה = ןצשששקנכבנעגכקומקצוקצענקטג עג 4 טבע }

 יד ײֿפ-װ- ד-דק  'ל-דב ,סָאא טוס ןא רימ ערג-ץונ } בי כָאוץא ריח וה -דש וו ךוא ןקק הז טל יד קט

 : (26 ימונ טסקיט) קירבאֿכ א ןיא טלברשלג בָאה'כ 1ס --
67240 

 0 ןוֿ סור -- לט רא-טײג ןא 385 === וה

 א -- (97 מוט טסקיט) ןטרָאא ןיא סותָאר ייצ .1
 שי

 דלצֿכָי יו דלוֿכ ;

 ם"ש - ט"ה , רוד "צצ-ווט טעל סָאד טלדג "א- ידנ טביל סָאפ ב"ש -טיה דוד ײץצ-רזט שגיכ סָאד טלמ.
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 וז* טס'ג א- ןױו וצ רימ , וד טסאָאו א וד טסָאה ךס ביל; וד טס"א א-קלע וצ ןא נא--וד-לר , וד

 טסגָארג רַצֿפ ריס א בורא , וו טס"א א-קלצ וצ ןפ א - צד - לנ , וז טסבָארא רטֿפ רימ 3 בורא

 םניא ,ייצצ א לרד א רמ י3-ןה ךי יג--יז ש-םורָנ וא ךא

 ַחֹוב שנ עָנ-- ַאס- הע 8 ףנקירָאמ וצ  אמ = ןכ , ןאד אולֿפ-ופס רימ א - ןג ,,וש ןַײד ּפָאק לא טע רצד-- ?ג.

 (3?'טטסקיט) ץלצדיימ יזכצלטנרָא ןא ןולצרא ןיב ךיא תצשב 4
5 6/2700/ 6264 

 = סה 6 ןטענוותההעהה : טשייניק יב ערע ערטער עב טרעגער עי בעט יד
 2 ער תודה העקס נו לאה הקדמה עתה הק ענוה ןאנה ןעונ) עמלעש} ןננו=} קאט, -:מ=/ עיר עב
 1, טיי טעיד בתיה יו ק יד ר ן ענד תצוה נוטה קניה טוט עז יד ןעלעוה טו עושה פענע ןיננעויקעד יוד בו עדטפמבןֶןבנ עע ןעעב  בבעט 1 עב 3 עי =+
 עה הוה יה הי 2 1 יה אה עה הב יט רע הרע )מע נטע טי עמ של עט עב עק עב

 ב--תצש ךיא ןיב לא --'"צ --|+ ןפ ָא-שו-לל-צכ ײמ --ױז--ױל , ןיב ךיא לא-ןוצ עט -- ײ--רצו רַאֿכ

 7 החכמה / הצ:ש-עג טמא: צה

 קץ יי 6 ר
 ( יי

 רֶָאנ ךא ןוא ןימ = יג === טט--ו א ןיל אט = וה - = === ןיל =

 יו יא יד מו
 יי 1 א יי יז יא יין
 .צמצ טו ןטמנעמעצצנעגננקיאק:ג ןע-נקשנמ נעט: יד = ןטאמקג טויג ןב ז הוא

 טר- שדשג יג - ָאא -

 :  {יד
 3. עמו קל עב נשיט טיקעט עיהו  ביי ן י עת ר עט קט יי

 ן .עטייז = עג ןע7/  יכעטטעצוצא עמ בג עננו 1 בי = עי יו סיי עט ביבי עו עני רעבד נאו
 א = בע ם יי יב = עד יי הכי קי

 שאָנ '+ טָאה מ טאָשְמ 8 ָב.- וחטסלש טנ "לא -- ןב , 6 - יֿכ-ול ןװצ רצ טלַאֿכ ריד וצ יד 02 2
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 ַאּפש-'צ- ק ןב ךי* טימ ןַײמ רג-ביל - ןט לג - נאא - ןלא , ףוא יהד-ןס עא ױא - ךוצ =

 גיי "2 ךטמב ? ורק זע טעג עדי 5 תנאת עטר 1 ההוא } טאג ג זעק טעטש טעטאה ש 2 טאהש סע ,טפצשמ - אר == מט עז ,
 יי מ 6 = צז ג עעע= ן תבעה -ןטנעבענקג נקעה } ןג קי טמסי קל תכמ | 6 2 אי( ען 2 40 יא 7
 עו טי -ָׂש- שער יש 4

 צעֿפ-לט-צר טכאנ; ךיא בָאה ָא-ג-ןָאט ןַײס 8ָאצ -דל-םש ש' - דְק-ד ןיא ךיא ךָאה שימ ןַײמ דא - ןיל - ןט ואֿפשנאהג.

 2 עט עב טיט טרעט עטעיי יא יז נאו .יטצטפטסעטנז) קני יענע חק זראמ
 851 + נא ס הנשמה וה.( נשא | ןטנעצצצאומ ן} ןציצמאגצשטנה מה בע 9 יב טוט טיר( שטיי לטהר רבי

 ר עי יי יי 3 ק טו שת זימעפקיי הינדא קי" | 8 ער 2
 א כה -כעעינז + יז }תמימה יז קי 7 כנעני: ָס טי יו = בג ְק

 ןַײמ דניִק ,סָא עא ןֿפ רײד א - ַאא - קה , םָא "4 - טס סא + 8 טנ07// יש

 בוא - רמז נָא-1265 ןופ טוא -ידוז יֹל --72 } טָאה ךיצ א --- ײא --- 189 --- יג = = וצ ס'נ1

 זא .'+ עז --ױז ןֿפ אא-וז 'ל---ױב , טָאה ךפ סוא --יג --ַאל-- ןי . "ו---רצ סזא6.

 (ג6ינ טסקיט) לנַײמ יצמאמ יוא ,ןלשֿפרַאֿפ ןיוש עיא'ס 21 | א
 60*6/1/66/22 הי 14 12

 אקטן טאן קא יב א יי יא יא שן שיט יב
 ץ-- 7+ : ן+ וי ר הי עק יה .1 6 34 ןנושוק

== 

 ןווש רַאֿכ 85 - |כ , א מ -ײמ ַײמ - נ , שנ-ןפ ,שנ-ןּפ , ןוק ךא טנ וצ = קיר . -קיכ . 48 יאס
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 (45 ימונ טסריט) רימ ןֿפצ ,ללצ שוד ,ללהמחנ 9
116 

 קי
 בל נשנממנעטיג נפ ק ביז בה יו ןאטשוא עט נא טו 2: 7 ,הנממנעטט ןק הטעקטשטאה  תנעשטטטשבאג

 וד - צש -"ל , +ד---ןֿפ רימ ! בָאה'ּכ ומ -- אר רַאֿכ ןַײמ אט - ןט , 2 - 2 -- ָח - המ ---דל ,

 ױא ,ודשותָאֿפ אקוצ ןוא וא , וד טסרָאֹֿפ א - קזא 5 ב לצ -ןומ לָאֹל -- ושס ך'מ יא - וצב' ַײב יא - רלבל

 יוא . יד טסאכ ךימ יא -רצב ןוא ױא , ֹוד טסוָאכ ךימ יא = רצג , יה יד ריֿפ וה - דל טניצ-

 (47 סונ טסקיט) רזיומ אש טדיורטסלאסיוא ראה א 4
0710 2 

 0 סיוא -דא(0טס-טדי א יױמ -- רד , ןוֿפ יוד צל-שטט יז ךיינ ןיא ןַײמ רַאה -- ןצ

 טתרב 8 פֿפ-ר) 3 שמס ןנ שע ןִכ ךור. לאס  ןוש רַאֿב - 63 - ןל ומ-צ1 - תי--ױא א --- ןי , טוא-

 -003 עא לא-ןלצ ןוש ימ; יד  טַײצ ,סָאװ ךא בָאה ם'8 רט3- ַאל-- |י , בָאה ךיא טע ןיק- ר .

 40 יט טסקס) דלד3 ןַײרֿפ ןֿפױא טנַײש הנֿבל יד 5

 יז ל -- ָג--הנ טניש ױא-ןֿפ וֿכ-ןץד דלדֿכ . ָש-םר עא טי ןײק דנאש,בָאהֹנ רַאֿפ -- 23-טרצטצ ךַײמ טלדצ

4 2 

 טו ק נו |} תע == ===

 גָאהֹכ לא-ןָש ש-א8 ךאו } ךיא גָאה ךו 02 אג-טנאט גָאהכ דא--טנ"מ , וא עא0  גָאפ , םוצ ףיס לא ראג טכַא1.

 שן 4 טי יש יא יי 6
 טעמי טי עט טע טעיו שי 2 עה עי קער ןעטלנאק ןטב ןטיבשינעד יי בי הבה .יטטצננת .יטעטאשה ,יטנַמעטעג ןנעטנבה | ןהטטננעז .דצשעבנדו טעמע, || }

 2 ֹ* =! 1 א נבט יטב - לּכַע נעשה טעמז ימי ; ענק ן נא מו טנעפ אנע, םנננצ 2 עננוה עה טנמאאה שה . יב קנעכט יע א" ר

 2 ;רָאנ ןיא א9 - תד -דג סגל דימ תשש --ךיד 6 -- א, 'סָשֹצ לשו ײג-ושס א--יו סוא +  . 8 טכיל
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 (33 מט טסקיש) ךימ יא יש יוא ,םי'לא שא לביל 9 ,טגָשנ סד רצט.7
6/2100407700 

 = עו עב רו שטאמט נאטא
 טי = עג

 דעד בער ,2 ימי קז שש. קעניע יבא יד |} ןטעטנעקה עזה, הדנומ:שה ו יעשו ןצ ןנשק == .ןפעפאצהא המקצקלעג ןוענצמננעג ןנננעטשטע. טענה ינ }
 7 קי תה ג == 3 ענין ר: עק בקי קב א יא == (- 4 עי יש == ===!

 -טָאכ -- דק , וי 8 יע וצ ןקא -  יא יב --רוד ןוֿפ יז ' טלש

 . 4 פ/טסקיש) ןרָאבלא ןַײמ ןוֿפ גָאט םױד ךיא טליש ןטליש.8
 ,(טס,סט40

 נו עא ( ן) טען יא יא
 5 יי * 0 4 עו א וו לי שש א

 יד 2 ממעל קי / 6 בא = זע ןצנ רו ק ?:וווז ןוז ןנעעצעקמאטזו זו

 ליש - ןש טליש ךאא םיא יא  א--עיצ ה6 ם--דניצ!

 זו א האפ אל -- ןק -תזגג ךא8 ןיב דא--צ--ןע א ןילל דיק { 8 ןילק זנְכי טלאג ךיא זב-רצס

 .טעעגעעז ןשננזבט2 ןנא-ה
 ען = צז ועני קדנמג דעני טנעשצומ? יע .ןניה עו ןכעלנעטנ יטב

 42 = == === = == == 9 = 'ײ הוי עט יב 2 ען שי בא

 סָאא  ןופ רימ ןַײמ יש --ר נַײז --רָאא ---ןט 3 לאל 6 ןצ+ ןצק ךאא םיא טע , סָאז

 ןיִק ך* טימ ריד טנ,

= 9 
 גוט רימ יד לאֿפ-לש ינ-צב '3 --- |} נא  ײה אה-ןט

; 5 5 3 
 טענהט שן אן | = 8 ןטבטסעי) === קט ןגואק .ןטועקב} .כק ןכ םעיק .קבטעצמקצ י נייג

 20 1 ( עי 2 יט עט כ עת בעט א טי: לג טעקע טבת

 == 22 בעט 2 יי = עדיט רק 3 ריידינג ריב קעשצ

 08 8 .ע--בא-ױק ײמ -צז-ױל טלּפש ךָאא 8 יכ--צב ; ןאז טליּפש י5 ךָאז סוא יא----= יר

 י  רַאֿפ--ןג ; לא טגיל םיא א רו ךא  רָאא טצ ,ןטז עמ 3 ,8 .ערעא-ױק .רטצש === ןב .

 (58 ימונ טסקלט) עמ עו דדייב רימ ןלנַײנ ןריצצפש .0

: |5406/:7040 

 אפש" -- יצ-|ןל =-ןש ריפ "ב-לד צא -- .אא- ןלא  וד-יע - ןה ןוא ילב- ןצ ַײנ- ןצע א -- יר-רלב-צא-

 -ףאא-ןלא. לצןלמ סע טָאה לא טדַײמ וא רימ טָאה רא-ָאוט - ןֿפ , סל טָאה רימ ןַײמ ךראה ףיוא  ייצצ-ןל דצ - ָארב- ןכ-



235 

 ((1 ונ טסקעט) טא ַײב טלפש ךלישטילג ,רלשצניֿפ

3 : 15 5 26 
 2 צ .טנה ,יטעבעו יש צב טעג טבע בו ,יטעמנעעב) טעטש עב ליע עדי עי טי י 1

 פו 231 ורק ם טמא טבע טי טעמז פני ) תכמצז 8 ניו טבע ןג ןטעמעפיעז א עטצנעמיה ןב טעטש עב ןקריסוזריצעמעי יד ז תעממקירקלצ טאקיא = = 4  עליבטנאב רע טעאריע

 בי -רצטצ , ילא-קישט טצּפש ןלמ שי ןײק נעמןשש ףױא רלד סאא : ןיאקלז

 8 רָב -ןל ששּכִׁ כב טכאנ , א טגניג 6 דיל ןפ ריז 4 == לא - שריצ , א- םור

 אפ -- צמ -- ךצל , טָא 60 , א --78 } : 8 -- יו , 6 ךיא

 ר 2000 5 2י2:/4י6/. ,ר

 טצנאט ײרֿפ-ךיל , רָאנ

 טענהט א 2
 73 ר ר פי 8 7 טעג{ נעצן עמ ןטכנעטטג טיש יי א.

 .נמקצ - עונה טוב 2 קג 10, עט עשב עז נס ק קנט ק הכנה ןק נסובטטנ טעאטער עבד. נה ק ןטנטטנטכ קנט יב 27 ןקריקלר
 = קץ ן עיש = 2 ענג ןעטנטטטנאבעגעש טי 1 פא: טאב טטטענת בוא 2: וו בי א =

 ףּוצ ריד יֿג = = ןר , יא נאט ומ-- י -- ןר . ױא "צ , ךא  םצש ךיי! רָאו שִנ דג -- ׁשמּוַש ךיי

 (6 יט טסקוט)סָאש וטסייט,עקלָאּפ קלאפ 4 ---ירמ-י א רעיא
 כב יב נה .(טבמ יטב עט כנקנעטעצעט עק זוג רב טטטשאאוצא יט .} נג טא טאואעגנואטננאוטנענעו טא םטנענעטננגטארבנגמע ט םעעע עעעעע

 הי יד יז לו א א יא א א א א א א .טעעז ,יטענ ןעניי) נעט עני ףע-י) טו בנו של
 | ש ש7 אנא טאטן 6 0 טיש } אי רע ר עו 1 6 )הב

 יע 2 4{ 8 פי עדי יי 4 7 שי א ש'ש'| 0 .(2 6 וש ו (( 3 | | אב 2084 22

 לָאּפ-יק ,לָאּפ-לק , סיצ-ופ סָאט , ָאל-רימ ןייא .יוא-ןכ = ירא-םומ ָארא;יוא-ןֿפ = ירא-םעמ לָארא עא יצ-רד ןיש , אלרימ ייג-דד :ַאטןצ ןיג ,

 (65 'מונ שסקיט) ןײא טי ךיל דיר ,ץינ ,ןייל 5 :

 סא ןופ וד א - סור א רצ טכאל ךצ סא; ל3 צש-וש ןוא - ײב = וצס - לא ןא פ-םינ עה ,

 ָש-הר , ָׁש- הר גנרּפש סע א - ןר ָאוא-- ןב 9  ןיפ שש , ןיל שי; חֹטס - ות - הנ . אה - ןג-
 4 פא

 טנעמעוא טעוהוא .רטעוק-יפהה| וה

 שא
 אט - 67 = אל , אט- 60 = אל= אל , אט = אל = אל = אל אט :אל-אט-ש 0 6

 ליצ-רש שק-שא = ליל - ןר "א- ןד ימ-ןס ךקָאטש , ײס ָׁש -תב ,ײ0 םו =בוט םיז לו - יב -ןק

 א לָאמ 8 = חה ,שימ ךץד ןצ  נאט-ןצ עא ןימ טנור 6ע  ךלשַשי



 אט 60 אר אײל אל,

 ראסררצ ןֶא

 א אל, אט א טו, 87 אל 8 = ו כ יב

 טלפש 84 לס-למ-לל ר '+ 3-סהֹכ 8 ומ-ןלמ, טצ ן"ק לא- לב --לט-לנ א - ן"ל דא - וק-קמ-
 = עא ןא .ָא-צר-עמ-לק , א-רוע א סטאלכ-ײק , טאנ ךַײא 8 '"פ - צ -למ ןוא טלּפש אאק - צא- לק-

 }קטז טנמשקייאפעעש לי }טי ןטעפ פק
 = המציטשקנ ז טנעצ

 אזש עה עא רך 20 }
 טי טא ..נעשש רעד םענעקז טעגס: טז }
 .ןנ= צג ןטנאעטאפאה ה ןעה קה א ןנעטטטעשיד}

 6341 צב? (77ימונ טסקיט) למאמ יד טגאי ןֹלִקׁשַח 0

 ַּת -ןיק טאמ יד 8 יש עב - שס רַאֿב 6  טז-למ! אשצ סױא יד ּפָאק,ר83 - טתלֿכ א םָאצ , ןוא

 8 ןכנקוטפנועקצ פיר עשב ןתנ נעט יטעטעקקיסנעגע} ענעכי/ עה, צג טעמע טעמע? טכעגירדנמ
 2. .ושוקייטצטנטנאוטה ןציואטקרטעטאמהעאו ר == - פשמשרצמז נייג עז קיד ןיק תצנ בו נה בכן ןעעוטנעה ןנ ןעפננאה ן} ןעמ:כ} ןטנענע ןטבעטנעמממק 2 ריר }
 2 /(  ט 6 קי 9=----- קי שא יד טאש א יי יי עי יי 1 עי א יו וי.

 וה וה נו יז טו 2 ערע עה ןהסצטטהמ העט טז 7 א קב: בצגז ,טענע םנענז 8 ,(םבננ-) סד טעקע בעי 1

 ךירק :8-סיור 8 אא-מ|* יא צה = יק , יד רשמ -- או -צק , לא א ששתט שיט א - ול - ןדמ ךַײלא!

 (00מנ טסקטריב לטוב ייעצ ,ריב לטוב ןייא 4

 2 2 עי יי 2 1 א יא
 05 ר == הי הי טי עכשיו טו /הגקקוה אה עננו ןטעטעטיאה עו צונעטה קטנה נט נד חנ ןעעעטאג האק ,ה-תצצ ואתה הנה טננבקעה ' נט מע בלאק צז

 ריֿפ וב-לט ריב ,ףניֿפ .וב-לט ריב סקיצ ונ-לט .וב-לט ריב ןיא וג-לט ריב ,ייצצ וב -לט ריב , יוד וב-לט- ג-לס ריבי

 עפעקט טאר נאטא ,העלאאאז =
 טי טו עי יד יד עמ; עשו !. טנטקא ןה ןעונוטז טשילע נה שטעג א

 טא +==  יט טע) ,--יצ שטיינעטסקי= קה = פוסק ומ : 2: |} ,ןטצטטשיצו ןצ 1 שי )יב י-ה
 יי טעקע שי יי ו/ ר עי תקיעה עט יי טי =

 ךיא טלָאז ריז ּצ -- ןל י ט - ןצ יב -- וטס ןופ רימ טַײצ; ךיא  טלָאצ ריד יא --ןל יק -- ןש ,

 םצש ךא ךיי ראֿפ טַײל . ָאט יי יצנ -- םצ הא רצ טסְטִה טע +ט --- רצ! וא וזז ג--רת

 ןמא = א
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 (82 מוט טסקיט) טריֿפלאסױא ךיא באר , טי ןָאה ךיא סָאװ 3

 ה { +- אר
* 1 7 00 

 ִו ָ ח ' 1 4 || ו || יז 2( הא 54 נו 1 שה

 ראצש ניב-וטס ץרטעש ,' ָא --רצב טימ ןח , ר דצ--ןצמ = ביב--וטס א רימ - עב--ופס ןש - יצ וד

 7 יש
 טי יא קו | יש . ?2 5 2 2 אה 2

 ביל --ןטס יא א--רדוד ןע ,/של-ימפ יב--לד 8 .יר-תל-רוד יא! יצ וד ביר --נצל ראד יא

 (86ימ טסקַזט) ?וה ֹוצ רימ םֹוק ךייצ ,5
3 2 6/110010700 

 א
 .מעשז טטיטנבנ גע 1 ןעמה גוטע טבע ) טען בע עב
 .ןטנעוג טעצוצזיופיקקיהה יהיו ג ןענאזבז ן}ןענענעד ןז 4 נוק / טעג } עעננג ן} עב ענק עי

 טיש טי עי א א עא = 6 ---

 ךיא םוק רימ וצ צוה , ןַײס בַײװ טעל ךָאז קנשק; ךא יז ןוא ךיאא גָאלק סָאא ' טאל א-"ו גנאל ןךיא

 םוק רימ ףױא  רָאמ -- ןא ;+ ןומ יה" יע ךא יא רמ אפש-יצ - ל} טפ הֿפ א-סחבי2-ק 2

 " םל'מוגשסקוט) ךלללדיימ לשיטַײל ןייק ןבָאה ביל טע טסלָאי 6
6/31/0029220 

 6 + יע רוני עב דעד וע עבר גט ענג בטבע בג טבע עא ענטעבע נד עשיר בע טבע טען עב
 יב ירא יש יב מג ןטנעגעקיטטעאאנ1 ןמ ןצטעא} בעט ןט-2 דעת טענבני31 עשב טעיפ 2 מח ןטפא םאמןאא תמאחיאמאי קב טי

 עא א יע יע. שי- נעט דעד עני נב  ןנטנעבקע= ןעענ ןמכ/ בוש, / תמש - בר נז נו ק עז טעמז ען רעב ;.
 נפ רייע == הי

 וד טשפ טצ גל ָאה-ט ןיק צל -- יט --ידש ימ --וד -ךאל , וד טסלָא טנ ןײא וצ ןַײד טס-ןס ןיא כוטש;

 וד טסלָא טע ביל ָאה-ןב ןיק נא-לד-צו ײמ-ץלד-ךלל ,לַײט ךיא גָאה רד א-תמ ביי ןיא בָאה ריז ביל

 רָאג ןָא 8 ריש , א י0-ןמ ָאה-וטס ךיא רָאנ א- ךל+ ן3 ר ךיא בָאה ריז ביל

 א - 8 דן
 25 46 = 48 יה יה טנוקיעיעטעמ ,יטעק נעט נעעד = ,תעצנז ןעהנד ,,62- --י ןדעמנוהז ן ןבעעה נה = אונז עא 8 ר =

 ן / = ןטעטנטסל/ עה ַח ןשרג יז ןעידקנד ןמקומ ןבפושנג ןנט:שי עצה 0 מא ,.0:5:31 זו ךאטשצ קה הושמ-ירנ  ןקקקבה ' טמא קז ָ} קג יה ןטסאשא
 עת ? יטב - ןפ-ה }עה ,טסעעב טענה ןטעייצ ןקבשרעגאקע1 רעגן עשיו 1 ןי) ןק--7 ,ןעטטטעה תכקצש נה =

 רָאג ןָא 6 רקיש , 8 'ס - ןמ ָאה-ושס ךיא רָאֿכ ש-ךצפ ןֿפ רויד. וד טסלָאפ טנ לה-ר,טטֹנָאנ טינ

 ןלנ , וד טסלָעצ טע יק ןיא !אקס-אר אפ שטששקלָאפ רד פָא -- 3 == ן| א =-ם"ה , א = םַיהְו
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 6  א3-ץ'-לצנ צא א-סח ,אלַּפ-ָשס ָאד יי יאעט ליפ , ש-וק-ליס שטשראנ טימ יי

 6 8 + } ןו
 שי עע |
 זש - רעב ! יא רימ 6 - ק ףוא ךנד ַח --ות-הע , א א  ששָאק שימ וא - ײמ - צנ לר--רלד

 סאװ ליו--ושס , סָאפ ליצ - (טס ; 6 טנש -רוד 189 א ןצמ , 8 ינֵש -רלד ראֿכ 8 ןאמ } -

 יש --רוד רַאפ 8 ןאמ לז ךיא שע , ןיק  עש-סרוח כָאש-רוט 2 ךיא טנ , ץי ךיא רימ יױא--ןֿכ ןייטש , ןוא

 ךוק שדפָאנ ןוא ןיצנ א-ל ײמ-דז-ןול ָאה-ןג ף-ות-הנ, ןוא ןך'א בלב א-ן"ל.  ןוא לי סע

 ,5 א בן ,טנעמקמ} עד עה הטל ןננעטוא ונעוז טנעעד העגעאב עמק ןטאזעגלקיטטנענקירקפלעבבטעוט סע ענק י- קערל
 2 טעטיק א הע יי 2 0155 0 (א יו א רוה .ןנעעיה נטע עג שטעט טעטש = עטנעג קסקייטצבעג טשאד ןעענענטמאק
 בי מע בבא טו 2: ןפנקקיי ןפמעמה הן{ ןטנ} ,רנקַײי,טעמק -י עמו ן.םעמנ'-- 8 קי 1 תקוה ןטאיזרמצ 0 ומה } ומצצ קב נוק ןדינרע} זלמן ןטניבטמאג }טעג זצ טטאבנו} שיק = טבעמשעטימ
 הי עי יו בי עי עו עה היה קערי קב 0 2 תם הב = ןענאמאהאפ טועה ' 81 א טו נפ = נוק

 יא ; ו---ךנ ָה-ה* ומ-הנ , ַאל-רימ ױל-ןב םוצ וב-א2 א-ס-ק-ט! אהה תח = 4 ---- א ---- תה ,

 טא א == קי 2

 טל 8- ר א אבא א יי עי 2 יה
 עמ את ערב ע הק ק עב" געי ) יי = עי ןימו קעש תרמלאה קנו ןעועווקז וע: ןנקאהעוָא 22 נא עה ןענאטעמנ) ןעטַמא ןקאנ ןגעטנומג העט טעמ ! נעט א( ןטבנאז .,תננהמנ ' עא ןטנסאנ או : שצ* .ץ שי

 ָאל-רימ בנָא--"ה--ןב וצ רַאֿב -ַײט-ןשט , סָאצ שסײה א--תה: א---תה עא ךָאד סנײא , ןוא סגיא יא ךָאד םצז-

 .ןפמתצנטהנונזנ) .טקמעהז ןאה
 .טנק--יקענעצג 'מ ןנטאק יא |
 יט הן א העברי ש 8 קי עה |
 יע == יב 2: נט = עקב זהר הן המת ל שיך יד  תמתסמבצ) וג ק ענג ? נה " - 64 כז עין * עיקר ז א ןררישאקנששה ן} האי פז נה, טעמז קג לי ןק תוקצמטעטקתעמ - הע | }

 ח-סנת שיט , וצ ןדמ טסז ןו* א ןעימ טקנירט , ןו* וצ+ 'ס 'וה-טז'ל ןוא וצ יס טאני , ןוא ןא ןצמ טצנאט ןא א ןומ טג;/י'רכ

 מט יה יי , ש 6--ןץ-ב זו (ט= - טי טי טי 3 עצי טוה יט
 2 רע * )1 אי שי וו עו 4 21 אי

 (ס-רמ ט ,ה-ול-ןכ יוצ ,ז א- ָ} -םיא ,ָאל-ריט ילש-ןב גת - טיא!טעט ןוא לֿפ-רלד טטָאֿפ אֿפ- ריִּפ } יו -לו , ָס -לנ עט רויז
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 א--לָאמ .יא לא--3+צ--װ 8 מ ----ךנ , רוד מ- ןנ טָאה ױא--- טאה 8  למ--הּכ- יד

 למ --הּכ דאט ---= סאה 3 גַײװ --- רָאא --- ןט , יא בע - רָאא - ןפ א לא אל 8  תווב-

 (וויפנטסקיש) ץלעדיימ לקנינַײֿפ ,ללצדיימ צקנינייש 53
// 0625: 

 אנטיק כי צעטאן ט נב ןענאז } טי וצד טנואט נאטא טמא עס עא עא 4 -- יע עו
 תשרי 8 2 ן עו ע טש ןעבימ , טיי } טיש טי ן טעטש ,ט עט ען, 1, עו 4 עה ר עה עו 2 אט ט =
 א 6 יי ..ןוׂש 1 8 8 - 4 ,קוקיקעיד (טתק ה ןעננקמקי= געגנט }וי ןצ ןטנפנפה וע ןטנעז ןנצז יטיז ק הא - תנא אשה טאהאקנ הוו צ ןטעקטאקי עצה תקיעה יב
 יט קעועווא + אומה או א עט .עיה ןת תהי עי תיטיב יי טיי טי יש 2 טשעין יט

 יש - נינ -דְר ימ- לד-- ײל : 3 -גינ -ק ײמ +ד --דל 189 םָשצ טא ראנ-- טניײצ יד יא ---צא - ךיל יז -לנ ּט

 א יין 1 יד עי יענע טענער ענד עו ןעעטטעייד י יא 8 2 2 2 2 4 0 א עני
 א = == 6 1 יי א יש

 8 0 3 * שש יש ר א יו טא רזי א יאן י 0 0 0 5 שי עי א בע 7--ן|פ
  תבשמבצתצעקטכטענה -.(נשמ מע ,טבט/ 23=+ . ןטעאג מַה ה המ-צ - מא ןו ןיציטעמו ד תמשמא . הקה027 1 ךמעגנ-.נעטאמג טי טעטט בא עמ סב |} קטנה } שעה שאק 2451 ןעטנשה/ סע

 יםָאצ לָאו ךא ט2 "ַע-ןיע ןוא סָאװ לָאֹי ךיא טע אלק - ןא ; ךיא גָאה לא--ונ-ןומ א( ץטק-ךןנ ראֿפ א ןאמ,

 טק-78 , ט"א יל 8 - פה ןוכ אק-רל : ןוֿפ טל יי הצצ אָכ--לּפ טייג + ט-פאה ןופ ָאק --- ר ,

 (134יסט טסקלט) א ןלשלא וטסניב ול5
 2ט0: 0 :

 רַדּוש םױז ירק == רלג ומ-רוס וד ביל - ּוָטס ַײמ--לנ. בכאט-וופס וד ביל--טס ַײֿכ-- דג

 ,ןעקעקטנעמקנעַה ,ישנ ןבבואטעפייימעטאצ = .ןונתוצלז ןה ןפתסעד 7 יו נא טו רו עא .,עצוצ-יגלעי נו ןע צעל ןוכתגנטקנאדקיאבק עצה ןרששנז .;נהוצ - }.רעטנעקעייונו ןגעק-טלקיי עג
 2 ( ראי - צג 01 ןצנעעמנרי ז טעמטב {} ןנטעג ןטסנקה נג 4 עט נזק ןק גה ןענעמעייימבבצז ן -27 4 ןבנמ} עה טוה ןעלוטקטשאג 7 תיבה ןי הקמקוצ { נטע טז א. :.,עדייז = ,תקפז 127 ריב יטעענ עמ א
 = טי! עי עי יי א 4 שע 6 א יש / יי עי יי יש 0 -- א אה קענט א

 ביטערע עמי 2 נעט על יב הכי ,העמה הוט ריי ריר טעלער עת .,םתנעהעפ ףקועהקטבנטעבקעבקע עעג .טאטעג ' ,טסטאמקמ-בגוקהע 2 יי - ןשטנקטנעגיקעק

 בא--הר-ױמ =װל , לג-לר-צל , ףוה א-ןַײװ יד .ָאב --ןובי אש ,ןַײמ דעק, אש ,ןַײמ דעק וד טסוא ךָאז דלאב אה -- ןב-

 טבע 2 הדבר מד נד; תנמשצ ןנענונז ןעבענ נעט 0 שנה צג תהא טא יעטיז טי: = ןמשי} .ןאקיסעצנ ןעקייטנעטעטעעצאנעק || ןעמא ן.(עע- 2 העדצה (ע} ןָ צג עה ,2 = עז טשעק טעמיש עני ,- בטבע מענער טיעמ ,
 5 יי יה עמ .הצממצ 7: * מן מב ן} נעמן מן יב עמי וה מעק עב " /?לאה !} זי סעודה עז ז תקנה !ק ,:עדנעה ןק תוקקא ןו טועה הרשע טנ4הבה ..?טבולְק קעז הק קשה -1 } טטיז זרה

 ב1 אהא , יט? ריעט לכו נענש א קאט עא עא בע עמ עא מת מט נטע ענן טקנאענא ןקשיי=}
 נעמט נהאהאגאה הנאה טמטענמ קג אטעטעמ ,מנ הנה עז יה * טעקע קט ונקעטקעטנעטוקי בע רע קט העט * ,הטהקטעג נז ז קיש 421 טיר קי רע

 יא יי, ָאב-לב ,ס+ שירד ,סו שי ,סו טכופש , סו טכורג אט סאו וו לאו ךיא ןפ' סָאפ א נו אל ,סָאא א ר--צא,שמונ סז רז-רצג א

 לא ָא ךיצנאוצ ןרָאטיא יב ךיא = 7 (וט8ֿסט שסקיט) ךֶׁשי היצנשצצ ןרָאצױא ןיב ךיא יש.
 קערט ברי יב ןעמעעטע=  ןטעצקמטשוקש-העש -- בטטשקעקנצעהעראג 426 יז יע אש יי{ אן א עי יי

 642 6 א א א יי 7 1 )סכנה 25 ןנבינג = גע .טעטענ סננניעטעז תם טז נעביז {ג זש קעז 1

 } עינע ,טז יא טמ ,דנז ,יטעיז בער ןעצ קענער ןנענ ,יטבמעז טפ יד -בז | ןבעטנעצי3 גט יז === = גל טי - רצה

 | 3 --+ וה וי טומ וה ק זו קא יש 1 } + ' רע 2 = = - מי 0 בע עי 9 יש 5

 יִש ךי* ןב דא-ַשא שי-ןר 38וצ - קיצ רָאי : טָאה רימ לא = וג- ןצמ ןַימ ומ -- ח לצּפש -- ןט; . את הוש דא=

 לשפש == 1 } יצ לָאנ ךיא ׁש3-ןר םוד יק-- רס יד - ןצנ ,יצ לָאֹנ ךיא ךנ -ה יע
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 60 יט טסקלמ) ןגָארטױג ,לקנימשמ ,רימ וטסָאה ןטשנאמ ןַײ 8 =
0 

 טאש ןיקעטנאה טעכטער גינע 2 אנא צו בע ציעט,
 5 ניי עה עלה 8 טא ם עטעטטעה !טטעעטיה ןטאמ עה 3 --טעעמטטנעשא ןעצ} טאמ יטנעמעגעג מג טעג ןטנענ ןםאז עק ייטב

 עא עת א עג טי טי טי ייד יי במ ןעו) טיי טיי המת ןצכיז ןקמכעשעע הבה עה בענג ןטָאָנז דעה ןננעג ןטשע וע עק ןטנעג{ ןהעוש-נק| בגד נא נא --,?טננצ מנשה עא נה
 מ נאענט עו טא טו טו א א -.תמנמ:-.(מנ ןקק ןז םנאמ טאוא == א נאמען עטר 8 א נאטא נז

-6- 5 
 ףה-וטס רימ , אמ- עימ -= זק , לא-- א ----- ןא : רֹצׁש א '/ יב-רעט וד - טסָאה'רימ לא- טאהי

 יָא = יש  טְמַרעִמ -ױכ , 8 יא- ןנ  ץב ךיא = 2 ר = טג ןיק 6 6  רַאֿפ-'ש-רוק לטְס-טשז

 יה 6 -דמ רימ'ש ױג --- ָשה --וד-שזצ הוא ךקינ א ףו* 1 -רעט , ףיא וֿפ -רלט , ןוא ָאכ-דנ רימס דלג-

 6 6 8 8 ר
 5 קיש שן לעב

 2 עטר צא טנמשיה טא(
 ים מט טא טא טיפ

 = קץ יא = 2 -ש-
 י .- קה סנענעטאגגנפנגגגנקקצזניצטאג קנאה '

 טעמעס: טי
 ! יי --( כד

 ר ==

 - לר וש ךיא ָאלש ----ן3ֿ , רוד --וצ א וָק--חיכ ורשש וצ - ַאק

 ס/2216467341200 "+

 טא שה א  תמשי טצ פוטער טעיפ טעביי זבע-טמעעייבקז 2 2 5 ן"8 טי טא

 = לל שר עב יי עה ויי נו יה ק מט ה עג ..א קא = עה טו .,2=ד נה עו .,(רעמע ..,רעמשת 2 שי עי עא גע: עלי

 בל 1 1 וו טומ טוט שי מ מ = עט 8 ץ עי ערע עי = = 1
 עי עי עי עי עץ 2 ? יע יע ר יי יט

 טשדב -- יצ ,יאק-דיש דירס-ץאטס! דתסָאאטס לע א - יט; ַאמ-ָאל - יד--לי שאד יד  וא-ץל-אס-טוי שנ שוולס-וב אנ-ָאד יא - יס

 050 שנ טסקיט) ליצאליבָאמ רלד ןוֿפ גָאט ןטשרצ םלד 9
2, 0 

 הלד רוצ-ןטש גָאט ןוֿפ חד בָשמ-יל-ש6 - ליצ , יא ײא - ָאצ-ןר 8 וט - למ טימ 8 סיוא דא -- ןייז ; םּדד

 ןא-צד-|ר גאפ ןוֿפ רֵלִד בָאמ-'ל = או-ליצ שנ-ןצנ 8- לֹכ 189 - ו--ןק ױג - 'לג -ןב ן"טש. םלז -ילב-ןב ישי
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 -5 אש = .ךא ןג יא-- יצ-ןי ןפ} ,ןג ךא וא- --|} צג ןיט אמ - ןדמ

 טנַײה ןיב ךיא טלא לג ָאז-ןה ןיא ןא .גאעצ-קיצ דָא ,טְקיִש ןזמ רמ -סיו -ןיא בצר-ט

 = א 8 הא א בר צג ןצ ןטייטצעקירטקיטבצאטנעצהנז אז עשב טעג יב ,.428 עי
 וה א צאמ טרעאוש טרצאמ ומי - שא יין. = -2 0 ץ ער 7 =; |} 3 8 7

 זה ןבנ 1 2 ר יט + י

 ךיא וי טומ ַײצ א רא - טוב ןוא ךא יש , ץ* ןא ראה - ןצ+ שנױדג רימ ,ךיא ליצ א ללג-לו "ס!

 ףא דגרלאע וצ -ש-ןצ ,"ז וצ ט-דנ ָא-|ר , וצ-בלל סָאא בָאה ךיא ײג טיאד ץֿפ ײו םיה א-דצ אי-ןיב

 א עמק - דא - ןצ ,4438 44 13 . פוסק -טעעקקקג ..:סא עמ 01 ןבבנוטטשאה ניי 1
 { .{ 22 | 3 2 ןוא 6 יי 7 שן 7 2 1 ( קץ2תיוא 2 ן'ק יו ָו

 קי{ ןא 5( וע 161 6 יש 2( 2 2 ניי א אש{
 עי א שא( א יא 4 עא טי טעיטאו וה א ענטטאמו

 ןיא סג א לג-קצ 8 עג-ָאפ - או ===- ןָאד , טָאה ךצ שויה-לק ןוֿב ןײ צֹל - ןג טנט- טגש} טָאה ךנ ןוא יצ

 שרה -לָק שא ןוֿפ גטש ַא-סק-לג -נשא == ןא , ם--'ט טָאה רע לג-טאט: 6 גא-דט טכאנ

 158 מונ טסקיס) ילֲאֹס נא ,אֿבללכ טא 6
 20 הגר ןצ י

 8 יי ןיא= + יא 2 יי יי אי איו
 = נב ז = === = -א

 טו עט ע--ע יב ען == == יע בע א==|

 בנעט ןובקנטשעושק 6 -י6---א ן--ר8 (ק- עי .ןטק=-טננענעמטטנק נגד: קנז עי ,דבעידייצ
 ?2;= ם = .ךתמקמה ןה זו - טא טאטמאיטאאטנטהא עי ביי =+ ,= .ןעיייטצ ,..םחַה ) ןנטנג ?? קז ןקה ן נו 53: ןופמעקיקז == - =
 2 ייר (= יו עיין א === 6 נב 2 + יה = 2- 0 8 מאא מס א וו ץ קי עיר עי 6 2 :

: 

 ןיצ ןַײמ אנ -יג טלָאא ג- ןוצ א דאמ,שרָא + ךצ טש דש-ן"מ; ײלק-רצזטָאה י/ ןוא - ןז ךוא,א ָבירת טלָאצ + *;- י-ןימ!

 (60 טוט טסקוט) .תולּכ ןרעצ ןליש סָאט, ךללצדיימ יד 8
 106/070//6/ס

 7 טאג  טמ הענט טוה נטע טערזעטעעג נתעורר נטע עז טען עי הע נב =
 = נט: עט 8 ביד א ,.ןטמז - ןעומע שקיעה י-,ךטטאמ- נא ענק" עכו ,.83:8  ןצסצקנק רענט ןי נעצטג ןטעטלאז עננו ן} ןגנקטקירטנעזעננד = ןסעוקנ ןנננירטנעב ביג עשיר
 טי רק יהא יי יע א לע יי עי יש ייד "4 טענה ןוצ ןעעצז טו ןטפעאה ןוק עננפ ןבננטעצעמו ./טעמנע:) = ןת טענה ןעעעטעיד 2
 יי 22 קיינע רעש קט תוהו טא הוא מה // הוה ?., מאא מו קץ רשי ויי יי יי יי עי עי יע יי

 יד ימ - רד - ךיס , סָאװ ײ/ -- ןל לצ- ר ַּכ-תול , ןא "ג ש-ןב טע טמ סָאפ ;  םִַײג

 עי א איז
 -:רקעי =. א א א-י8

 .טאינ .,ינע 5 1 (טעענז ., שן טעביי עז = 2בעקיז דודי ןג ןגעכצגעפהעז ,דטננעבנתעקעצ קד = 1 טי עי === .ןננאשה ןוקוטצ4 קעפ }
 === == === == 1.2: 1 ןצקנעמג .ןנאט-קת..אעתקק-מ  .א:טטקעטה - /;טקק .ןק=|) קני יא ראד שמ}

 --ןט ןא ביטש 930 - טדשט רצד ָד -- תול , ךאד רַאֿפ - קיאקה 7 - יק - ךדל דןוא לָאר .
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200 
 : / יא יי י רדכרילשטש עה ןצכקי  ןעבאמקה =. ובנקמערעזקנעגעז ועד - 5 קי 6 יי = טו ,יטצּעשצ עק הייד ,יאעטיז יי ,ןז ןטקיקיימעגפנה ,רטנטננה ,טעמ
 2 א = 2 8 ע 4 טא 0 =! יו = 6 בי עג ר יי עי קה =

 "4 /- 7 קץ += טיר יהי ן7 תשא עט טרעט רע יו ק החרדית ק 4 ןטיד 20 יעטויצ שטעג רוב בה בי פד העט דצטט שטעט בו יב 4

 1?טס '
 .צמ טנאוטא נאהאאגאגטאאפטמטטנא כי כא ענג 21 לא ביי ייד ייד ן ן אן יב

 + אי ער = = הע 8 שי בו ל -- 8 יי א עי. 2פ 4 7 (- :
 = ן= 2 זו | טעטיק *;ק זיייריקקיליבש=נקידג  ע-} נוי ענק 1 נה -.םנואקעמאטוא ק תנ הע בכימפ - ,(יטי: ןענקעגאטאבאשמ 7 -- 2:מג ן ,,(ןקממב יה זע }

 רזא רוח-טקטש }א לוח ו חרן

 5 (107 'מונ טסקיס) יורֿב ן"ש ןַײמ טסיה יא: ישאט 0

 - 6040000 קי
 2" 7 טאמ

 ישט5 'א = 'א טס"ה ןצמ ן"ש ױרֿב} יט = 'ש = 'א טס"ה ןַײמ ןייש ױרֿפ!

 עי ,2 יג עתיד עג נה ןטנעעמז טצע טעקנקהיטקיהפנענ-,קנעמע עכטע בע לה .- ענד ענק = ןבוטאקייק עמנא תז . אמו .,.(םווה - ןטננאקייק-עצ | ןעטק . ןטעגושז ...םעהקק ףענעעג} עא
 א 8. {2 וה בי .ןנעג ןבעמעטעו ניק ןפטקעייזצעעק- (עטעצנעז ניט, טו נג קט קעניג אן 2 גד ביבי נב הב בי קי טי קעז בע
 יי 58( -שיז שה הי יש. טא טאטע ענן כז תנכת ןננ כה קב? תשעה נענש נג דעה טהקממ ז 4 נטע | ןכנעז ,ןירנטעמ) ,תזימז ן} ןטניפת פינסק
 יא 0 תביעה", בעקישע ועושה: .,קטקדקקהק אט ={: ןפצ ןק נשא 'ק טשמ) ז .םטצ ןטקטשמג .םומהמ:| נשמע פענע נעט !טענעמו ןמטעזה ןטנמאקוטסנאסקטגק גט בע ןנהקעא ( קג: .ןונקצשטמ?םקענג}  ,קהמעסענת ןענקאק

 ךָאה ךיא א 'הֹפ ומ ךא ַאה-ןב 8 טובו טליש ריא ךָאד יץ-|ס  יצ ןַײמ שובטסיה , 'צ ןַײמ טמטסיה: טז ןוא טצרט

 2 רעטונג , נג ענד ו יי יא יי 4
 0-- שיידט רק( == =( == 6 א א = = : 3 ר א א( טיט | .8'*- 882 ףי/

 הע שי 8 8 יי יש 6 יע: וש

 טס"ה -ןַײמ טוב , יאט= יא = יא ,טסיה ןַײמ ןיש יורֿפ ! יאט+ יש ='א שס"ה ןַײמ ןִּׂש ףרַכְ

 + + רוח ײא ךא וימ ט- ןַר וצ ןַימ ביל--צטס ױרֿפ , וצ ןַײמ ביל --דטס
 גור א ר = = ןַײמ בינ "צטס יתֿבי ַײב ןַײמ ן'ל-צטס יהֿב , סָאװ ארַאֿפ דרדֿב

 א ירד, ןיא לאטש יטש--צ : :
 5---ןמ רהו טנ-טװּכ א: ךלימ = 'ק , ןַײס ווטוטטקשס0 רימ ךלמ = יק טשימ ױה-ימ טא וי הן

 ךש ןוא "צ,ןַײמ ץרַאה טשט ר"מ יז , יא ךא ןב ןַײז , ןצמ וצ סָא:לַשי ֿברַאז-- יטס יוד

 ץב-רוס ּוַצ .מ-ןקמ 6 ש-דוז רַאֿפ = ןצט ןוא שה --ןג ש/ =-= צ 66 == ןנ . אנ = ןכ.
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 , (?צמוט טסקיש) ידוד הכל :ןָאפ לצש ךיא 16 2
 240 :צ :

 א ךיא לז 6 ןאנ ל-הָנב ה--'ז , טלָאפ דא אל- ןא: ישט = יו ='ב -- ו=םָאנ.לא ךאא יד או א?

 .ןנג ןעצ שניט קב טעטש ןוטנשבכיצז {נ
 2( == ===, = --טע--

 ךל-תאב ַּכ-הֹכ} טלָאפ דא ַאו-|א: ישט-- ='ב- ו-םָאנג ל-הָּכ וז--'ד , ישט-- יו =יב-- ר=םָאנ , קל-תאַו ַּב-הל,

 איי יין : 6
 .טצ00 פא סא ,- ,עפטיצ וד ןטאטטאה } ןנעמקקא .,נתאעג ;.(ט2צע) ןוהעה מעג םעטנקטעטקנרקגהעיג טעקע טשע יש רע עג }
 3 עט ר/ ---שַא- יא קו = אבא ==
 נישט ןיצקנבשמג ןוצ1 2: טב ,קדממלבטשעעגק טאטע ,קטדננעטש1 1 2 = פו

 ישט -'ר ='ב--יר=םָאג , ל--הָכ ח -ד , ךל-תאַו ָפ--הֹל , ישט - ר='ג - = 'שט - ר -יב =ר םִאָע= םָאבײםָאנ)

 174 יטונ טסקיט) ה.עורֿב הדותל רומומ4

 ומ - רמ ') ות-הד וג --= 1 -- הֵנ , א לָאא ךא א- נַ-ָאֿנ - װ , ליַּב - ַה --

 744 42י0/

 ש רָאט-שאךח+װ 41 אטס--םא 82-ש--דו , {} י- אז , ק= היו ד } ָאמ-

 בו יז ןענע-ז ,דטעטנבט ערע בעדער יש 8 0 יי =
 טי היה 6 איו 0 ירא היית יידל א יא ( א 6 קי 0 יו 4 א טקקש

 ים יב: עו קה בו גט לק בוַש צד 4 ט עב בו עי / ןהמנבשד ה עה עה עט יב עטר עק } יו 7 ש/ יא / יו 2 6: יא
 אי ראש קט לעיק בא אזי יג ייבי ר: ןערבניקעה קיט בעצמי( | - נז - נב אז = 8 -א-

 -8 ראק-עצ = אְק ס'א לדמ -םיק ָאט -טא-םָאר ץס -- אז , "ס --אד ,0 -- אז. א6- -=אז ,וס-שז וס -- אד.

 (176 פינטסקיש) וינ'בר ,לָאמ ןטשרע םוצ ןוא .6
 ס/תששו

 יט טי יע 7 א 8 קב יא ראק יא 5

 == = == == סט === == = = = =ע= == ==

 ןוא םוצ רע-טש לָשִמ ר --'ב--וע .  ןוא םוצ יצצ - ןט לָאמ םיב , ןוא םוצ יוד-- ןפ לָאסי
 6/11066זי/ס

 8 ָמ--ש --ה שיצ וק-ןדמ , צז -ןל רײפ אמ-ןכ פ ודס -- הד , וװ ךצ --ןל ריס דנ -- יט

 ש3 דו-ןל ריס דנ --ןימ ופ ול -- ;--ןת 3 טג--ה-הר  ב --! == 'מ = וג םיב םָאבי
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 | 0 ,יינטנאא ןקודהומוויא ןא לָאמ ןייא 7
 ט(ט(ץ(ט+10 7

 -7 יי יי לע בי טשעט ט עעעו טעטיג עטר טבע עב טעענעש טעעעעעטנעעטעטט} ןעטטעטעד ,יעבעד עבעג  ןב ןענענעטזעג גע נעשה ןטצממ ןענעטטעלעטע }
 26 "2 ={ 2 יי 3 11 1 1 יי 1 2 .ןטכע} - עדיט עוו 3 - ןעננאז - טעטיק טעמע - עב |} עעננש {} נעבן ןטעמז עטס ןצנעגעק יי יבא געי 0
 יו 8 8 8 2 8 + קה קז ןיז טי - .ןענעה קז ;ןטנ יב קב עני עטייה יע טי טל יו אז -- נטע ןנלעקעז ניוז ןניטטעעי 2 ןנע = 0
 לי עיר ריעל יצר זע מצת סה ערשינען ריידען נה קרא{ רב הע 21: קעלן נו ןכ ןטזטעירטנקט- נעט קנ עטט  .בטטצ ג כמה }

 טיורב רע לי ןוֿפ ן"ק ךאצ יצ- ןס ,יט ךיא רוצ סא -לא -- 'ר-ןס , 'ש רלעש סע טמוק רימ - ןָא ןַײמ 'טש - לק טיורב!

 (181 יסונ טסקיט) 4 יה ןֿפיוא .9

 יא-ןפ וה - ןכ ָשא - ר , יוא - ןֿפ ירא- םמ גַיאצ 'נָאה א ךו 8 - מָאל זצ ןַײמ על-דטס

 ד'ָשרטס א

 יי יי
 טא י == = א, =. א 2: / שמה = קו טא 6

 1 ָמ = 'ש - ח טוצ ק-קמ וצ  ןיַצ , לז - ןכ ריש -לב-ןב 1 טָאא ןיא ס"ל-וצט ןיטש?

 (162 טונ טסקיט) השלמ א ןצצא יא לָאמ0

 0 א ר טל
 6 8 י"רעכע-- "וטטעצעג יד ןנמרעהטעק נוק או טובו צז טענה טעמע בקי יא עי נעשה בן זו דן יג נז

 א יי קא 3 יי די טי קי א 1 3 ר וה די וזה .טטעב ןטש7 טהה ןצה ןז ןטעד
 שש" 4 קי - דא דג דלאד 3 יע = 39 .| 6 6 54 : בי : = יי וי 2 6 | 

 א-לָאמ עא לאקצ 8 לֹמ-הש,'יד למ- הש צא ייל- רל יירֿפ-ךצל} יד יעמ-הש טבייה ךיצי 5 טש טימ 8 +!-יז-ןש מ- ךלי

 633'מט טסקיט) ריא טֿכָאלש לש=סָאש ,רצדירב ,שנ:דלשצצא 1
2140 

 (; פעט אט עא שי 0 = עי
 מצווה נווה } ןנומואמהאואוה  ןנוומהאטפעאהעה ;מנאהעמאפמעה טנוופ } טעצוצ .,הממז מע" נוק נא

 סנייא ייצצ ַײרד רע טשע ןײק הַׂש-תיר ןוא טשינ ןיק - הּת- םיכ , 6 ָאלש -- ןכ}

 סאו =לַׁשו טנָאלש ריח ףוא ראד שת טימ סָאט טוװ דא  ּוכ -ןלֶּפ ךױא לי ---- וממ טללא}

 ' (15 'מט טסקיט) היחא יּכ תומא אל .9
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 א
 6 יהנ טסקיט) /שטטניא עינ לַשטַא נו ,הו 3 בו = "א

 .ןנעטנעגטנעטניגקאג ן ןקעבניטעטנובו טצננעצמ) יט יג טז עג געט
 יי ן} 164 א 5 | א 8 8

 2 5 0 8 שש 5 ןעקעיי ןעענז קז + עוו טי כב הב 1 עת
 == קי בני א - ןטנעגקנקה ןטעוג ןטכנ * 0 מב '

 (187 יטונ טסקיט) 2פס) המו רבידזנ המ .4
),10 

 : 6 א 2 רפ רוט א .א 8 ר (5 8 5
 5 וו ,טעי-בו טי 1 יז לי = - המכאז עק? - עו וו מת נאו ןןנעמה הענעשיעו םעבעגעז גוט? בטבע - ענק: רע טלתקד טעג ועני = 2

 ישי יי - 68 6 ק וו טראאה יע בעט בייט = יי עט וע רק טיר יד עי יהיה
 א: הענט בא גנעליטבדבב 2 עק רע יע קו {- יג עי עב ק

 הֶפמ נ-ָך-וב +המ נ- ם-רּפ ; ױא , הא , יא 1 - 9 - רפ' רצצ ןלק "ר- ןד ,וצ ןצק יצ - ןל ,

 סָאצ "ײצ טגטַײט ,סָאװ "צצ אב-טײט? "צצ ַײל-ןע ול-תוח , "א-רלנ א ךָאז טָאא , טָאא שא ײא -רײנ ,ןוא ט-וץפ "ק - רימ !

 וו 8 טטעמ טא 'מ-- 0 ןע 2 עא ףע  ײנ = הע ןק2 א יש רע טמק ן יד ימ- וט- א -- יג

 עצי הל" א הר ישי ןוא ױ רע שמוק ּוצ רוד לנ-רחט , טלאֿפ ר 5 ' ןטע

 ד.ה הוה טעטיג | נטע ןטננעטטטטנעה טי עניו 'טעגעגעטו כט :
 = = עה עי וו ==

 = טי יי 2 7 2: סע רע ===

 ִצצ ולג-ןקמ ןא רָא--- ןט , יװצ טל ןע א טעקע רעד 0 עט עא - 2 רעב הוד עצ-רוס עא טלַאְק ..

 יע טָאא טָאה אב טש -- ןֿפ יה - למ א הע ; 8 -- "טל טָאה רצ 2 ד

 ַא -.ָד - ןומ ףוא ךַצז שת א = "װ ַטָאה רע אב - טש= ן3 םֶזָא ףא רוח טל }

 2 דע

 6 ,2כלימשמ=נ = ==
 0 קץ 7 ש שור

 ּו אקס -ץג-ָאל רוד א ליא יג ----ןו טב---טסוצ א רוד 6א-רױצ טלזע ; יצ רצ וה צא --ונ-- ןײפ .ניט- ןיל ,

4 

 טָאה רצ ראֿפ-ָאל- ןר יד שא--לצ טלזא ױא  אקס-לג-צָא ,ױא רעד א'9-ש-לַצ 6 רוד רצה ץץקס-"ג
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 (וס 'מונ ליּפשםירוּפ) ליּפש-םושרא:וניבר
 (...דניצַא טשטנצּבצא:2403 וצ) .9

 4065 1030 (/97י
 נג כב

 .ןיע ,ייטצ גיט ,.טעועעדוטינעגעבעטדענעט טעקע
 1 1 ) -ן+ 22 = = רטעטנע יט מז קע 2 7 תתן וטעה יטעבווצ ןגגעאק ג י.י טעג
 עי ןבבצ  ןעננה ןז - ערטוש{ -נקטקפנהטנמ; טי רענט עי עעטנמשנקד זעט נז קט: - ןגענובה גת / 6 8 :ןעשיו טיט נה רב

 דזא-סשפנוב 8 דיצ /-ןנמ רימ ןוֿפ טָאא ,8--ץ רעד ןיא ײצ-רֹמ ט'מ , 1 םוז ור-ח-ה- יק- שז א.

0 606 2720 
 .ןטנאהיוטענצאנקגקט1 שובערט ןטצנלננטי בקשה נעט קיינע

 רע "מענדעלע עו ןקקעבשייא יה תועק ישו עז 6 קנאה עז כז 2תִָג - .גימ עי יו 1 וי טענה יי רב .פצצ זעאו ןנפנעבעו ;- שא
 יי 07 בעק יי ןקעקעד תהו נד 7 ,עננאעקיז שעה ןפ;כנעהיה זעט. צען קמ ןנעמשנהב) קעש יע 1 1 יי טי ר ר בא |
 55 2 (ציכיקוטזעהיג יא - - דעומ  בנקיי עה נה ןנמק:פמנז זה טו עתה ןוקקעג) נא ןהמנאוןעוטנעקגע{ ןעעקי קוק הם ןקקעמצאעהה ןועמ:-נוטקאצמקשאמ.-,ףקוצאו טי אק יע יי 2( רו }

0 

 רימ ןוֿפ טַײש ,רלד סָאש רלֹל - ןײע ומ .+ א, וּת--הר רצל-ןש 18 8 רַכְש וע-םל= ה --אב טוצ רויא

 ָאה - ןב ראד -- רַאֿב לּת -- ימ-םיד , צל - שנר רָאע יד וּת--הר 2 += ס -וד , טיש רימ ןַײ

 סה 1 טעביי עני טבריא: טעביי אז נער יע: רנעצהקירפיה (טטנעשצ טבע .ךוז בילד ןעצטוענקקק ובא פוט העמעה| טא.
 1? טו יש עי שא =  .םאטקבענאגשז ןנ קט טעמע ןג ןקנצ ,יטש-ציה יפה יט ר יע ר .דקפנעיה טסקנוגופז נז

 ןי עניו ביז ןנעיהגייבו} הכי קעז / שש + 6 א יי יש 9 6 2 6 6 - פי יע דכ יי יי יא 2 5 =

 טוג יוא טוג! ןוא רַאֿפ טָאא טלָאפ ריא אה - ןב ומ -- אר ,טצצ ךַײא ןַײז טוא וצ 8 - צי -רעד ימ-טונ לַמ - א -םינ

 = }עיר = יי = יי :

 0 6 יי ע-ק- .תשק = == = == יש שיש יקר עי === =

 ָאוט- ןא רַאֿב חתא א .תוכנ , ' א - צ'- עז ײ ,סָאפ רװֹל - ןײנ ומ טָאג טצ ןוא טלה וא רוד ר ..

 (...לױקַאה לא. רידואי/ל 948 ר וצ) 90

 1 וועש, ןי לי עני טעטש עין יע יענע ערע קעש טבע
 געט רע טי 4 ברעט בע טעקע } רו הטגעזאטכקנבק צוקער ההצצהקעז ןעצעטַז ןעעטעכקטסנקהעה נעט -טעטטא !נעעגעמה קאוד ןקעטפעעעקעהה ןטנודטעבנע הוה קנענומנ ןועפנוהאקנבז
 1 יע שקיעה טנטנבייד יט טנעטכענאב) ענעמיעטע} עט = עמק נרטנה רע עמד עז ןע-שמ-:בנעז ןצנטטעה ןעועמעע-בעז ןעטענאז ןננבעטעגעגע טנעגכ-. נו הכצקצנהז ןענעפעז ןענועטניכאר 1 !טפנהטעטרז פא עננטשא הע סנק
 ק ואל א .טרענעגה | טעג 1{ - נעשה ?יבג נז 2 ןצקנעטניקיר ןמָז טטאהומאטאטאא--- יטממקאת םקאהעתעהואואאק זעה .טמוצקקיז אה ער טנסעמקג ןטכע}

 קמה יי עטר עף ר יי טי
 8 3 = = 7 קינד קנט: רלקבקענכאעפ בעק | וכו { טעקע ?יףקעננעזאד יט = רמה ףי 4 א יא שי א עא יד ,עצעעצעג ועד עניני עכוקעבנז קז טי

 -ךיר א- איש ףק - לק ימ-ךוכ יה -ֹוב - םיד .ַאש --- אה = ליָאק וב-ךיו דק - יָאְב = םיד.

 טי יד
 ביציקל( מעניו יי בנעט ןעזעגעז .יופמ) טשעק
 יט טי 1 ינעטעהוו | עמו קובא ה הי לש) ם ןצעהעצמז

== 
 ; נד שא זה יד ,דעמפעז ..נקציו יה ,.קעטעוע ןיטננענ ובאו ןצטאצ| עמו 8 תמעמאאז דאמע-עה (צנעטפנלבעז עמ צשטניטטאטש געטא עי טי יא וי
 שי אי מע לי יא יד - עי טיכ יע 9 יב וי .ןוקעג קיקטנמשיז טענהן ןנעציי ,ייעטתעוה ראנד עמ םיעממה ףדב-יב ? עמנא
 0 ..(4 + סמצ .עמקינזטשעצ טקיז טוה טיר ; צי טעצנ-  ,טניעו  שטצבצ 2 עונה צעמענט  סענהע ןבקה טו צה ןעָב 2 קעבה ומה

 יש -- יש "יא -צא-ךצל ןוֿפ  רוד ערּפ -צִצ - ן'ס א - פט יצ א א אמ - ןכ. יוא ,סל טלָאפ ג-ןיל א '-

 .טעטעמנעגנעשטעעצנגפצעו} גיטע יי טבע יא נעמז ענדע עפעקט הוט ןצנאג ףנוצעקעיהע ערע עבד נעט: עשר עז
 ו* - אש 88 8 ן- עט טען עא .ךהמצק--אטעעעמ) ןטנבאסז טבע צג כעװ ןקענעלנעטע טוט" טענער עה ענק סעטננעה םעאט עז
 - תקוה המָקָא טא פה ןצוקה .622/ - ןומניצה ןועמא 2 ןראאה מז כאעטנאג- נעשה ט-,נאקשמ) ...(ןעצט סעאה ..2( האנג ןסקאטשװ
 .טעהכו !טנ-,המהה ַנת ינה ?.ךמועהעלאעגע נו / !טנעטעה 7 עענ הנאה ןעטעצעטצעכענעע) ןקצע

 - וש- הצ וד טסלָאפ צוט-ןֿכ יד ר - 13 -- הא ,ץאןַײד קָאז-ַאט --ַײלָש'שע ױש - ר רַאֿפ --- +ב. ןומ לט דה-װ 8

 א
 א 98 יד ערּכ-צֵצ-ןיס לא נא לָאֵע , 07 טלָאט דא-ןֹצ רוז סב לט ןאלפ סָאז טשטעצ יד א9-לק ַײד -- לע 'ורֿפ ןוא ןד

 נג לע יע כג טעטיג עננו בני עניעעבנעמו ןענעעבקעעע גאט נעבען עלמא ןאטנוטהנוז ןיקעקעק ךנהקבז ;עננעז .טעמג טצצגצטבאקטוטנבעטט ןאקעצנסעטלאטעאעקטקע ;
 2 ד-ד טא עוו טנעטמואטוא אט עו עא .ךפה טז ניוז ןעמוקיעבנעגנ) ןטנעטפאג ןטאמ נד (טעענוז ןכענעמ בו ןננועק ןווויה ןעטעז ןערבו) הנה עמ םנבבה ןנפעבז סא זי השנה עה }

 טאטע בא עב עק . הוה מא ןעפוק- ןונקפ) ןענאא יג (2 ,קנפק-* המת == ןנתנעקנוו טעג ןננוז !2נוה ןטענעממנ
 מח 2 דת ןקימעעט בא ןצנמ ןכאז ןנננז - גאז ןטעמהעאג ןנעטטעטטעטטגעטטעאה טעטש טעג 8254 תהמענ תעשה ב-רפעהמ ןתכנסעוע שה

 1 "שש ןױש רצש א - דעצ 'שע  ָאד ןוא םִמ ריד וצ ףריה יד "ה-'ל-ײק וּת= הוי ַײש-- צ--צלר ונז- הר



 (...טָאא רצסיורא 253 + יצ) 9

 עב ןבייד נז ,1 עי עט קען קי הינט בעט עמ עקב נבט רק טיי טעקע
 - 3 להשנעז .יטנשמ 1 עז ןשנעק } ןעונ 1.4 ןטשז ןצצנאז ק-טעינ} ןבצ ןטמאצ ץ ןבנבנפנז + טוט טצטיעטע { נאז ןטעז ןקמנבנקנג ןכט=עז { ןבבנ+ } (טבטבנצ טאש ןנעיד ןנעצו עקב
 1: טעמע :ק- וה ענערןשצ ןמ טי טי שה מע וה .נ םנק תראטקי תמש= יקר נא טק טון ןםנק-ןטנעטק הנה ןצעטטטטנע עטניק ר יט טי עט טי =
 שי יה ) יי.( - טא א בי יש יאן .ןב--.40:56 עשה ןטנאטטק קעפ) ,רטשע} רק ןטננגשד ןטגנעילק 1 מוז ?ןננעיה ןטעשז ןעעה ןוהנתעענה עשה קי

 4 צ . א * 5 4 4

 ןָאה וצ רד יג-ָט- ןח יא , וט ןַײטס יצ -- |כ ןױא וצ-יטש-ןלמ,לַײ קא לכש ףוא ריז 2 -- ָצ -- ןוח-

: = 

 ךא:'הג-ריס יק-רס דנתא רעה ךיא רַאֿפ-גנַאל ןָאֿפ א -ןלנצ ןײא אב-ועג ָא-לכרעמ לר-נלמ טעװ ןא ירק- ימ-לאנ , ןיב

 ךיא צג - וק-ןלטסלא דג - רצט:סטסמ ךמ הא ופ טלָאא א --- סור! רע לָאפ לע -- ן7 ןוֿפ רָאז- ןס סָאכ.

 עי יב עי טי ביז ירד עט עטיק יד = קיד = י-ה

 2 1 עי 3 טו עשה, יה טי בי יז בעד עי יב קני = ריב קב =

 עט יז טי תעשה עה עשה עבד עה עמ עה. 12 תתן

 8 ח- םר לעצ ךיא ַאל- ןצ ַײש -- ןב ,
 8 ןלמ רָאט ן'יק ײצ -ש-רלב טשנ רמ -- ןלמ- ןוא א-

 3'מונ ליפש:לדנצב=רלצביור
 (?תצצ 9533:...60111:6 וצ) 5 :

 קי?} 60- 3 - חוש 5: ןכ0 {ס - קז - חוש 316-6821  ןנז-} דה דז אסשא סםדמח ךכס-חוט-זס

 ןאוב-ז} 20ש6-זס , 2002 -- זיב ואם +} ץ02. !םלח ןקס-זג- ד"4 ס28ז-חג ןקוס-דוג 516-021 בצוב חוחח אזטא.

 (...צסיורג ןדייל :233 3 06

0 
 06 רע +=

 קירַש -ײֹל-ײכ יט-רוב  ָאה-ןב ך'י+ יא-דיב רימ ײג- ָאנ-ןזמ ,טצי ָאה-ןג 7 ךימ ןיוש דב-טק-ןדמ .
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 (םץיס| דווז ?םזסשס ... :23) 1 וצ )7 : :

 = ה 3 ! 3 א 5
 ,02-א0  חס-- }8 ?ש8 - ױסזח 66 -08?  הסוח .|ט-טסש-א8 דחס-)8./ס/- " : ,6

 626-זװ} סג 626- בוס א קח 08 - זס -82וס,ט6 - 026-ח} זס -- סס -- צוסא וצ236- 16 נס - חס-וס.201-  -יחס- 00

 (66520205 ואס זחס)ח טוססח 2007וח235;..0 3 רק
 פי

 ( הא א יא א א/ איד == איר
 2 א + תורה

 4 'מט ליֿפשרײבַײור
 (...טכָאנ יד עא רלטצניֿפ יצ ךֶא 296  וצ) 9

 2020 היי טי סכנה טעקע ר יט יי ניו 8 + 23 יד פעט נט
 62 אי 7 דן א יא מי = == ט 2 ער ק יע 6 6 = ןו תנ קהל / 1
 60 ?ירד וע נב נטע" זר }מט טא ,קי= ר שיביה טי. עב. טעטמ ב ץ=)

 שלש--ןֿפ , שלש-ןֿפ ןּק ךא טנ, א 3-ץ-לר:עמ ךא רמ אמ- ןכ. ךא , יי 1יפ -וטצ עא "יד סנאנ וא יד יב =- רומ אלק -- ןכ.

 ?'מונ ליּבשיקאיּפ=ללששנשנ
 (ח6) . ןסצחס. סו סוסס טסזז) 0

 ש(ע-יז פיר יי = = יא יי צי

 110 ןטעווס , ןטפ-זװמ סו - 60 טסזוו ;' 21 הר טס ןפ 48  טסחח טסייוט} ןספרוג ,ןס3- חס ט6-00 טסוו ;ןט5-וומ 6 6 8 6 7 יד

 (...קאפ לאנג ךיא :242 3 וצ) 1

 יִּפ -קא , ךיא ןב רמ =  ױצ - רֶלֹכ אי ןש יד לַּב- ה-תיַב- לטשקזטש א קאמק , טיא יד שטס 8 אנולק-
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 8 'טונ ליּפש=רצטסוש:רצדַײנש
 ( ...ןציינ רֶאנ ףראד ןלמ :244 3 וצ 2

 רעד-נש
 .טעעטפ=ז כב .נענצ ענ ,יענכ טב) ,עב בה ייד עז עז טעמע ,נ טז =
 2 48 יי יי 1 ר ירא --8 -רש ידע וי טעטיג ,+ ןעמכאה ז ענקטנינג || ןטננעצטשו  ןפנעעײא || ב
 וי שש -+4 טיסא 5 : 1 ט יש :

 ןומ ףרַאד רָאנ יש -- ןל , צרפ -ןס , ר-ױא - ןלצ  לטש - ןּפ , צמ ףראד וצ טמ - ןכ . 6 83-ןָאס , = יֿפ- רוצ.

 יט טז .(במ טי טנווז טעג הב ,טטנ עב א עמעצער
 ר 8 8: == עב עי עב | פרת 1 רעש זהנטשז

 7 שא - 6 עו 2/ 2 02 62 -- שי 2 6 יה 2 א רעש עי א שא א
 עי שש שא סיטי נא י ען יש 6 1 .60 אי י62 יי 4 עק = שש

 עאס ןיק שסז-וצ ,למ לָאֹנ ס) ללש-ןפ ןוא וצ צלטש-ןכ טיפ 8 ַח -רינ- רָאה . ןימ לעש -צד -ײר עא ןייק סוש-צט-.ַײר ,

 ןבכ א ַײֿפ-נשפטעמ א ערט םֹוד סב-ןט ןַײצ  ןַײמ סוש-צט- ירד עא ן"ק ש-עד-ַײר. ןבכ א -3- רצנ שטנלמ ,ן"ק לסזנ-רור ןיק טשנ ןַײ.

 יא וד , :2ש - ראד , סָאװ צש/ סיב- וט? = יצ-כיש א םצ 3 +ל -- ןד חמ - ושס. שימ ףָאשש ומ-וטס יא -לד ן"ג,

 ץאס ןיק דל-רוז שלא סד םכ-ןפ טימ יד ןײצ . 8 - צֹל דַב - יו -אָלְמ- תוכ שאה- ןב וּכ-- ה ןוא דו-ןז א- יונ ן"שש טוא סיוא. ָא-רלב

 ד , רַאֿב-לוֿפכזפ :עש-רדד , וד טסשס'שק ריז ןַײא םױז ךיוב :8 . וז =נש -- רצצ רזצ דשו סב - וש * 8

 ײצ-- קיט יא ריז , -ל = ןז לש-וט0 סָשצ דׁשי סיב-וס 8 - 'ט ןירא יש  רָאֹוא , '+ 2 -- ׁש - המשישש רד ףֹוא יד ץיפש לָשנ.

 9'מונ ןול ןטימ דטטט רדד
 (..ןרָאי צנַײמ טא ריט בָאה ךיא: 945 וצ) 3

 בָאהדא רימ טו = ײמ -- דנ א -- ןה  טימ 7 - דוב ףױא רוד טלּוצ , גָאהֹכ יג - אה --טלד ,ןיביכ צג- ָאֿכ - ןר ;.

 א יי א טא יי טא: רעב טאטע
 עט מיד ארבעט טשעט ענן{ בנעט ,עמא=צ ; עצה טעלז ףטנעעו טטטבשצ טטנעטעו טנש=) יש ,עבד
 טוט 4 ןטקוטאאאז ןע ןעייז א טעטיי ) טיי ןטבעטז השז- עס } יי

 בָאהֹכ ראֿב-טעד ָּב - רש ןַײמ טללא- ןוא שנַײה יסש ךיא , "א "ש עא ריס ײג רוד ןיִר, 'וא "צ עא רם! טמוק ש-



 א

= 

 בי
 1 יע יי יי



 המ יש ר

 טמַאטש סע ןענַאװ ןוֿפ

 'װעיָאװ רענילָאװ -- שסיטוװזַא

 'װעיָאװ רענליװ --- ענילַאנגיא

 'װעיָאװ רעקדערַאװַאנ -- עיװיא

 'װעיָאװ רענליװ --- עיליא

 עניַארקוא --- ןיטנַאטסנָאק-טלַא

 'װעיָאװ רעקָאטסילַאיב --- רודמַא

 !װעיָאװ רעקָאטסילַאיב --- ווָארטסָא

 'װציָאװ רענילָאװ -- ערטסָא

 'װעיָאװ רעצלעק -- ענשטָאּפָא

 'וועיָאװ רעצלעק -- טּפַא

 'העיָאװ רענליװ -- עסּפָא

 'װעיַָאװ רעװעשרַאװ --- װָאנַאזדָאב

 װעיָאװ רעקָאטסילַאיב =- עװָארעלקַאב

 עינעמוו -- שטמָארַאב

 עניארקוא -- װעשסידרַאב

 יװעיָאװ רעלָאּפָאנרַאט --- וועשטשרָאב

 קָאטסילַאיב

 'װעיָאװ רעװעקָארק -- (שטַײב) שטציב

 'העיָאװ רענילבול -- עװעכעב

 'װעיָאװ רעשזדָאל -- װָאטַאכלעב

 עיבַארַאסַאב -- ץלעב

 'װעיָאװ רעלָאּפָאנרַאט --- ןאשזרעב

 ןילַאװ -- עקשטעטסערעב

 'העיָאװ רעלָאּפָאנרַאט -- דָארב

 'װעיָאװ רעסעלָאּפ -- קסירב

 'װעיָאװ רעגרעבמעל -- וועזערב

 'װעיָאװ 'טסילאיב -- עװָארָאװָאג

 'װעיַאװ רעשזדָאל -- ץיװַאקשזרָאג

 'װעיָאמ רעװעקַארק -- ץילרָאג
 'װעיַאװ רענליװ -- קָאבולג

 'װעיָאװ רעקָאטסילַאיב -- ענדָארג

 'װעיָאװ רעגרעבמעל --  גניוײרג

 'העיָאװ רענליװ --- שטיװָאלינוד

 'װעיָאװ רעװעקָארק -- עלקיד

 'װעיָאװ רענליװ -- קָאשינעװעד

 'װעיָאװ רעסעלָאּפ --- ןישטיהָארד

 'װעיָאװ רעקדערַאװָאנ -- שטשידָארַאה

 'העיָאװ רענילבול --- וויושעבורה

 צטרַאוו

 'װעיָאװ רענליװ -- ווי

 טעטש ןוֿפ
 דנַאב םעד ןיא לַאירעטַאמ רעד

 ענליו

 'העיָאװ רעסעלָאּפ -- צקָאסיװ

 עטיל --- (עװָאלברעװ) ןלַאבריװ
 װעיָאװ רעװעשרַאװ -- קעװַאלצָאלװ

 טָאטשרָאֿפ רעגרעבמעל -- ינעשינז

 'װעיַאװ רעקדערַאװָאנ -- לטעשז

 'וועיָאװ רענילבול -- ווָאכעלעשז

 'װעיָאװ רעװָאלסינַאטס --- שטימלָאט

 ןילָאװ =- ןישטרָאט

 עניארקוא -- לַאּפיֿפָאעט

 טַאיװָאּפ רעקינָאס -- עקסָאלָאװ-עװערעט

 'װעיָאװ רענליװ -- קָארט

 'װציַאװ רענילָאװ -- קסירט

 'ועיָאװ רעצלעק -- װָאכָאטסנעשט

 עינעמור -- סאי

 'װעיָאװ רעקָאטסילַאיב --- װענאי

 עיסעלָאּפ -- װענַאי

 קַאטסילַאיב -- ענבאװדעי

 'װעיַאמ רעװעשרַאװ -- עלעשזָאכ

 טזדָאל

 'העיָאװ רעקָאטסילַאיב -- עשזמָאל

 'װעיָאװ רענילָאװ --- (ענוועבול) עלמָאבול

 'װעיָאװ רעװעשיַאװ -- ןיבול

 ןילבול

 ןילָאװ --- רימדול
 'װעיַאװ רעװעשרַאװ -- שסיװיול

 'װעיַאװ רענילָאװ -- קציול

 'װעיָאװ רעקָאטסילַאיב -- ענול

 רנַאלטעל -- ףָאהנװיל

 'העיַאװ רענליװ --- עינַאלַאק ,קָאשיבַײל

 גרעבמעל

 'העיָאװ רעקָאטסילַאיב -- טסָאמ

 'װעיָאװ רעװעשרַאװ --- עװעקַאמ

 'נציָאװ רצגרעבמעל -- קסישטשָאמ

 עילָאדָאּפ -- װעליהָאמ

 'ועיָאװ רענליװ -- עלָאגעשיײמ

 'װעיָאװ רענליוו --- רָאימ

 'העיָאװ 'שרַאװ -- עװַאלמ
 "וועיָאוו 'שרַאוו -- ןישעזדעמ

 קָאדערַאװָאנ
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 המישר 22

 יװעיָאװ -עװעקָארק -- ץנאסיַײנ

 'העיָאװ רענליװ --- ןאיצנעװס-ַײנ

 'װעיָאװ 'דעראװַאנ -- זיװשעג

 'תעיָאװ רעגרעבמעל == קינָאס
 'װעיָאװ רעצלעק -- עצװָאנסָאס

 'װעיָאװ רעלָאּפָאנרַאט --- וועסאס

 'װעיָאװ רעקָאטסילַאיב -- ןיקצָאּפָאס

 'װעיָאװ רעגרעבמעל --- (לָאקס) לאקָאס

 'װעיָאװ רעקָאטסילאיב -- עקלָאקָאס

 'װעיָאװ 'טסילַאיב -- קלאװּוס

 'ועיָאװ רענליװ -- ןאיצנעווס

 'װעיָאװ רעלָאּפָאנרַאט --- לָאדָאכוס

 'װעיָאװ רעװעלסינַאטס -- ירטס

 'העיָאװ 'קדערַאװָאנ -- םינָאלס

 'װעיָאװ רעקָאטסילַאיב -- שטיטאימעס

 ַײקַאװָאלסָאכעשט ,דנטלסור*ןטַאּפרַאק -- עצינרעקעס

 'װעיָאװ רעלָאּפָאנרַאט --- עלָאקס

 'װעיָאװ רענליװ -- זרָאובדַאֿפ

 יוועיָאוו רענליוו -- וװעטסָאּפ

 'וועיָאוו רענילָאװ -- קצירָאּפ

 עינעמור --- ץמאיניַארטַאיּפ
 'וועיָאוו רעסעלָאּפ -- קסניּפ

 'וװעיָאװ רעוועשראוו --- קצנילּפ

 'וועיָאוו רעשודָאל -- װַָאקירטעּפ

 "וועיָאוו רעסעלָאּפ -- ענעשוורּפ

 'וועיָאוו רעגרעבמעל -- עלסימערּפ

 "וװעיָאוו יּפָאנרַאט -- ןאילשימערּפ

 'וװעיָאוװ רעסעלָאּפ -- ןירבָאק

 עטיל -- ענוװָאק

 'וועיָאוו רעקדערַאװָאנ -- ענישטשױלזָאק

 טעטש ןוֿפ

 יועיָאװ רעצלעק -- ץינעשזָאק

 'ועיָשאוו רעוועלסינַאטס -= ײמָאלָאק

 'וועיָאו 'טסילַאיב --- ענלָאק

 'ועיָאוװ רעקָאטסילַאיב -- עקנָאימַאק

 'וועיָאוו רעסעלָאּפ -- עזערעב-זוטרַאק

 'וועיָוו רענילבול -- ווערָאק

 ןילָאװ -- ץערָאק

 'וװעיַאוו רעוװװעשרַאו =- ענטוק

 'װעיָאװ רעטזדָאל -- ליוק

 'וועיָאװ רעוועלסינאטס -- וועטיק

 עקָארק
 'וועיָאוו 'טסילמיב -- קענירק

 ןילָאװ -- ץענעמערק

 עינעמור -- ץיוועדאר

 'וועיָאוו רעצלעק -- םעדָאר

 ןילָאװ -- ענווָאר

 'וועיָאוו רעסעלָאּפ --- יָאנישזָאר

 'ויעיָאוו רענילָאװ -- שטשיצזָאר

 ַײקאוװַאלסָאכעשט ,ילסוד-ןטַאּפרַאק -- עוָאגיװסָאר

 'וועיָאװ רעקָאטסילַאיב -- ןַאשזור

 דנַאלטעל -- ןעיור

 'וועיָאװ רעגרעבמעל =- קידיר

 דנַאלטעל -- עגיר

 עטיל -- לװַאש

 'וװעיָאוו -- ענישטשיוקרַאש

 "וועיָאוו רעצלעק -- עצווָאלויש
 "וועיָאוו רענילבול -- ןישרעבעש
 'ועיָאוו רעגילבול -- ץעלדעש
 עניארקוא -- עקווָאטעּפעש

 לארׂשייץרא -- ֿביֿבָאלּת



 ןטקנוּפ יד
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 ,רעלמַאז ןוֿפ המישר
 םעד ןוֿפ

 .5 ליּפש.םירוּפ -- עשרַאװ ,יכדרמ ,ןַאמלעבַא
 ,15 ,12 הרוסמ --- לָאדָאכוס ,שרעה ,שטיװָאמַאהַארבַא

 ,193 ,24 ןמיס .80 /8 6

 ,196 ןמיס .5 הרוסמ --- דָארב ,םולש ,שטיװָאמארבא

 ,89 ,55 ,51 ,11 ,16 ןמיס --- ןישטיהָארד ,,מ ,ךאברעװַא

 ;22 (213 ;ו1

 ,115 הרוסמ -- עקָארק ,,י ,רענזַײא

 .2 ,1ליּפשײםירוּפ ,13 דיל -- ץנַאסיַײנ ,ןורהַא ,ךַאבנעזַײא

 4/ הרוסמ .99 ךיל -- עצװָאלדיש ,לחר ,גרעבנעזַײא

 ,65 ןמיס

 ,659 הרוסמ -- ענישטשיוקראש ,ןועמש ,ןיטייא*

 ,11 ,43 ,22 ,11 ,8 ןמיס --- קינָאס ,םהרֿבַא ,רענכַײא*

0, 124, 150, 185, 2239, 249, 274, 293 

 ,31 ץיװ .,112 הרוסמ -- קינָאס ,ףלָאװ ,רענכַײא

 ,3 ריל == זדָארבדָאּפ ,היח ןוא ןורהַא ,ןיצלעגנַײא
 ,30 ,29 ,28 ,21 ,25 ,22 ,17 16 ,15 ,14 ,פ 8 4
2, 2323, 31, 235, 36, 37, 29, 40, 44, 45, 46, 47, 

9 51, 56, 50, 58, 62, 64, 65, 66, 610, 68, 69, 

7 800, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 93, 98, 103, 106, 

9, 122, 131, 132, 134, 135, 138, 144, 148, 150, 

5, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 171, 172, 173, 

4, 175, 176, 179, 181, 182, 185, 186, 187, 194, 
 .1} הרוסמ .9 ,5 ,1 הׂשעמ 202 ,201 ,200 ,8

 ,104 ,96 ,95 ,93 ,89 ,55 ,25 ןמיס .56 ,45 ץיװ
3, 1231, 163, 194, 211, 218, /22, 228, 239, 235, 
0, 252, 268, 

 25 הׂשעמ -- עגיר ,אזָאר ,קיציא

 ,89 ,68 ,59 הרוסמ -- עגיר ,.ה ,ןָאסקיציא

 ,196 דיל -= קסישטשָאמ ,האל ,לַא*

 ,35 הרוסמ -- װַאכעלעשז ,לדנעמ ,םיובנטלַא*

 52 ,28 ,15 ןמיס == קָאשינעװעד ,עיליל ,יקצינעקלַא
4, 169, 172, 213, 

 ,204 ,180 ןמיס -- קָאטסילאיב ,הקֿביר-עטוג ,ץַארַאּפַא*
 ,169 ,138 ,94 ,55 ,24 ןמיס -- שטיטַאימעס ,.מ ,םאקא

4 213, 2117, 
 213 ,89 ןמיס -- שטשישזָאר ,,ב ,ןַאמסקָא
 ,152 ,151 ,104 ,45 ןמיס -- עלַאנעשײמ ,האל ,טסענרַא

0, 6297 

 * רעבעגֿפױא ןוא ןזַײרקרעלמַאז
 דנַאב םעד ןיא לַאירעטַאמ

 ,167 דיל --- זדָארבדָאּפ ,לאומש ,יקסרַאװַאב

 .213 ,104 ,28 ,24 ןמיס -- עסּפָא ,יא ,םַאב

 ,234 ,196 ןמיס .45 הרוסמ -- עסאס ,םוחנ ,עזמָאב

 ,40 ,13 ןמיס .70 ץיװ -- ענליװ ,ןורהַא ,יקסמָאטסַאב

5, 49, 52, 56, 100, 104, 106, 151, 152, 160, 162, 

9, 182, 197, 200, 4208 268, 216, 297, 298. 

 ,208 ןמיס -- ערטסָא ,,ב ,קינַארַאב

 ,120 הרוסמ -- עקַאסיװ ,ענייש ,ןאכראב

 99 הרוסמ -- עקָאסיװ ,לבַײט ,שַאב

 124 ןמיס -- ענליװ ,לארׂשי ,רעביב

 ,29 ץיװ -- ןאיצנעװסײַײנ ,,ז ,ןַײטשרעַײב

 ,90 דיל -- ענבַאװדעי ,רּתסֹא ,שטיװָאנועיב

 ,172 ,155 ריל -- ודָארבדָאּפ ,.ה ,ןָאסקיב'

 ,/ ויל -= ײמָאלָאק ,,ח ,םיובנריב

 ,132 ןמיס -- קינָאס ,ףכוי ,ףרָאדנריב

 2 ןמיס -- קינָאס ,לארׂשי ,יולב*

 ,104 דיל -- װעשטשרָאב ,ןמחנ ,לַאטנעמולב

7, 270. 

 .6 דיל -- קענירק ,.צ ןוא .ג ,רעכאילב

 ,120 דיל -- קעגירק ,םוחנ ,רעכאילב

 216 ריל -- קציל ,,ז ,קישטלַאּפזעב

 ,33 ןמיס --- קינַאס ,.י ,סַאלגרעב*
 ,61 הרוסמ -- ענישטשיוקרַאש ,היֿבוט ,ןָאכרעּב

 4213 ,72 ןמיס .2 ץיװ

 ,222 ,145 ,13/ ,91 ןמיס --- שטיטודזָא ,י ,ןײטשנרעב

 ,48 ץיװ -- ענליװ ,ריאמ ,ןייטשנרעב

 ,55 ןמיס -- י"א ,ףסוײלּת ,ןודָא-רב

 ,24 דיל -- קסישטשָאמ ,י ,לעקנערֿפ ,,ה ,סײדנַארב

0, 189, 190, 8106 
 ,2123 ,161 ןמיס -- ענליװ ,.א ,ָאנוורב

 .2 ץיװ -- ענישטשיוקרַאש ,ןמלק ,ןייטשורב*

 ,89 ןמיס --  װעשזאקסַאל ,לארׂשי ,ווירב

 ,9 דיל -- ודָארבדָאּפ ,,ב ,ןירב*

 ,180 ןמיס -- קינָאס ,השמ-םייח ,סעלַאג*

 58 ,26 ץיװ -- תעלסימערּפ ,םהרֿבַא ,זדנַאג

 .206 ,141 ןמיס -- קציול ,,מ ,ָאקשטארָאג

 .10 ריל -- קלאוװּוס ,.ה ,שטיװָאברַאג*

 ,923 דיל --- זדָארברָאּפ ,האל:עּפיצ ,שטיוורוג

 ,213 ןמיס

 ,14 ,11 הׂשעמ

3 

 ,* לדנרעטש ַא טײטש רעבעגֿפױא יד ןוֿפ ןעמענ יד רַאֿפ *

35 
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 ,56 הרוסמ -- ענילַאנגיא ,הנח ,יקסניליג

 ,270 ןמיס -- ןַאיצנעװס ,.ש ,יקסניליג

 .1 דיל -- שטיװָאלינוד ,לחר ,גרובזניג

 146 ,22 דיל -- עגיר ,ֿבקעי ,ןאמקילג

 ,255 ,85 ןמיס ,11 הרוסמ -- וויושעבורה ,והילא ,לעטרעג

 ,22 הׂשעמ -= עוערעבײוװטרַאק ,.ר ,יקסװעיַארג

 ,125 דיל -- װָאנַאזדָאב ,.ד ,קעיארג

 76 ,65 ,62 ,60 ץיװ -- עשרַאװ ,ךלמ ,במָארג

 444 ץיװ .142 דיל --  עװָארָאװָאג ,,מ ,טאנַארג

 ,10 ליּפש:םירוּפ -- ײמָאלָאק ,ךענעה ,גרעבנירג*

 19 הרוסמ =- ץעלדעש ,,י ,גרעבנירג

 40 ,66 הרֹוסמ -- ןאשזרעב ,השמ ,דיװַאד

 ,126 דיל -- עװאלמ ,עלכעי ,שטיװָאדיװַאד*

 62 ץיװ -- ענליװ ,,י ,םיגר*

 ,157 ןמיס -- קינָאס ,בײל ,םיד*

 ,17 הרוסמ -- ענגדָארג ,םַײח ,שטַאגולד*

 213 ןמיס .,16 ץיװ -- קציול ,.א ,רעקירד

 ,159 ,121 ,117 ,86 ,58 ןמיס --- ײמָאלָאק ,רעלסקערד*

,292 ,241 ,215 ,2123 2 

 ץיװ .149 ,126 ,28 דיל -- ֿביֿבָאילּת ,קחצי ,ץיװרוה

 271 ןמיס 1

 225 ,103 ןמיס -- ענליװ ,קלַאֿפ ,ןרעּפלַײה

 ,219 ,118 ,10 ןמיס -- װעטיק ,.י ,לעבעה

 .63 ץיװ == ענליװ ,,ל ,רעלעה

 53 ץיװ .25 הרוסמ -- ץילרָאג ,סחניּפ ,גינעה

 ,13 ליּפש-םירוּפ =- װָאקַאמ ,רעדנעס ,גרעבצרעה

 ,220 ,213 ,61 ןמיס -- עװָאלברעװ ,,נ ,יקסנאיפלָאוװ

1, 275, 

 ,103 ,96 ,90 ,50 הרוסמ -- ףָאהנװיל ,.ש ,ענּפאװ

 ,99 ןמיס 2

 ,60 דיל --- טּפַא ,עילָאּפ ,ןַאמסקַאװ*

 ,280 ,210 ,191 ,153 ,24 ןמיס -- שטמָארַאב ,,נ ,ןַאמלּוװ

 0 ןמיס -- װערָאק ,,ל ,ןַאמרּוװ

 .50 ,41 דיל -- עילָאדַאּפיװעליהָאמ ,ינַאֿפ ,רענַײװ*

 ,146 ,23 דיל -- ןעיור ,עניל ,גנַארנַײװ*

 ,08 ץיװ .47 הרוסמ -- װענַאי ,,א ,ןײטשנַײװ

 ,231 ,206 ,198 ,23 ,19 ןמיס =- עצינרעקעס ,,ר ,סַײװ

2 211, : 

 ?םירוּפ 71 ,70 דיל == םעדָאר ,לאירֿבג ,ןַאמסַײװ

 216 ,211 ,213 ,208 ,169 ,128 ןמיס .6 ליּפש

 ,169 ,57 ,24 ןמיס ,72 ץיװ ---װָאקירטעּפ ,ךענעה ,יקסנישטליוו

 ,102 ,101 ,98 ,2 ,1 ןמיס -- קינָאס ,ךענעה ,קליװ*

6 166, 177, 181, 183, 187, 204, 226, 236, 

3, 282, 288, 289, 294, 293, 306, 2307, 312, 

 ,212 ןמיס -- ןירבָאק ,הנח ,רַארגָאניװ

 ,14 ליּפש:םירוּפ --- שזדָאל ,הרׂש ,ַאקזוָארגעשיװ=

 ,116 ,115 ,10 דיל -- עגדָארג ,לרעב ,יקסנולברעװ

 ,35 ,10 ץיװ ,131 ,48 ,17 הרוסמ 156 ,152 1
 ,204 ,203 ,190 ,180 ,176 ,171 ,128 ,131 ,19 ןמיס
9, 227, 286, 

 רעלמַאז ןוֿפ המישר

 ,118 הרוסמ -- עקָאסיװ ,לרעב ,װָאכרעװ

 ,102 דיל -- ענליװ ,םחירי ,סלעװַאז

 ,8 הׂשעמ -- עקָאסיװ ,לזײר ,ץנעיַאז

 ,33 הרוסמ -- (עיזַאנמיג 'דַיי) קָאטסילַאיב זַײרקרעלמַאז

 .180 ןמיס 4120 ,92 92 1

 ,5 ץיװ .117 ,7 הרוסמ -- שטיװָאלינוד ןַײרקרעלמַאז

 ,83 ,82 ,13 ,11 ,62 ,55 ,49 ,42 ןמיס 29 3

5, 104, 112, 123, 128, 124, 164, 169, 170, 171, 

0, 208, 213, 218, 238, 248. 

 16 הׂשעמ ,168 ,78 דיל -- ויושעבורה ןַײרקרעלמאז

 496 ,91 ,15 ,60 ןמיס .125 ,121 ,31 ,20 הרוסמ

 ,24 ץיװ--עשרַאװ ,יקס--נא .ש ג"א ןַײרקרעלמַאז

 ,128 ,1217 ,108 ,18 הרוסמ - - עקַאסיװ ןַײרקרעלמַאז
 : ,0/ ןמיס 2

 2 הׂשֹעמ .5 ריל -- ןישטרָאט זַײרקרעלמאז
 ,197 ,19ג ,120 ,128 דיל -- תקסירט ןַײרקרעלמצז

 ,140 ,127 ,112 ,89 ,86 ,51 ,55 ,48 ,34 ,22 ןמיס
,284 ,213 ,208 ,196 ,180 ,9 

 ,128 ןמיס -- ענװעבול ןַײרקרעלמַאז

 ,210 ,171 ןמיס -- ףָאהנװיל ןַײרקרעלמַאז

 ןמיס -- גרעבמעל ,יקס--נַא .ש ןוֿפ ג"א ןַײרקרעלמאז
3, 98, 131, 178, 180, 184, 211 225, 4290 

 .20 דיל -- װָאקַאמ ןַײרקרעלמאז

 ,114 ,79 ,723 הרוסמ 471 ויל -- קסישטשָאמ זַײרקרעלמאז

 212 ,158 ,138 ,69 ןמיס
 ,234 ץיװ -- וװעסאס זַײרקרעלמַאז

 ,112 ,93 ,26 ,24 ןמיס -- ןאיצנעװס-ַײנ זַײ-קרעלמַאז

4, 169, 171, 180, 210, 213, 223, 229, 234, 238, 

6, 258, 269, 287, 4304 
 ,50 ,40 ,29 ,30 ,19 ןמיס -- ענעשזורּפ ןַײרקרעלמַאז

1 12 82, 823, 100, 116, 1234, 136, 138, 142, 
6, 173, 179, 205, 213, 208, 309, 315, 

 ,11 ,10 ליּפש-םירוּפ .,91 דיל -- ײמָאלָאק וַײרקרעלמַאז

 ,215 ,213 ,203 ,166 ,159 ,121 ,117 ,86 ,58 ןמיס

1, 292, 

 ,318 ןמיס -- עקָארק זַײרקרעלמאז

 ,213 ,212 ,68 ןמיס --  יָאנישזָאר זַײרקרעלמַאז

 ,59 ןמיס .,110 ,105 ,94 הרוסמ -- לעװַאש ןַײרקרעלמַאז

4 22, 83, 841, 165, 171, 210, 213, 216, 

 .15 ץיװ .69 הרוסמ -- ענישטשיקרַאש וַײרקרעלמַאז

 ,259 ,169 ,107 ,55 ןמיס
 211 ןמיס --- ףָאהנװיל ,,ש ,רעבליז

 67 ןמיס -- װָארטסָא ,וע ,ןַאמרעבליז

 ,21 הׂשעמ -- שודָאל ,בײל ,ץנימרעבליז
 .16 הׂשעמ -- װיושעבורה ,ןושרג ,רעגניז

 ,204 ,180 ןמיס -- קָאטסילַאיב ,ערעמ ,שטיװָאקטָאלז*

 ?םירוּפ ,153 ,139 ,85 דיל--שזדָאל ,ףסוי ,שטיװָאקלעז

 .14 ליּפש

 1239 דיל -- שורָאל ,השמ ,שטיװָאקלעז"

 ,177 167 ,35 ןמיס -- ןַאשזור ,,א ,צקּפעשז



 ןוֿפ המישר

 ,221 ןמיס -- קַאבולג ,,י ,שדח

 ,4/ ,46 ,25 ,1 דיל --- ,ודָארבדָאּפ ,לטע-הנח ,ץֿפח*

1, 182, 194, 

 ,173 דיל --- זדָארבדָאּפ ,עקלע ,ץֿפח*

 ,77 ,71 ,21 הרוסמ ,110 דיל -- ערטסָא ,השמ ,ןיּפלָאס

 ,129 ,115 ,111 ,92 ןמיס == שטיװיול ,היעשי ,ביוט

5, 180, 270, 
 ,26 דיל -- צענליװ ,הרׂש ,שטַײט

 ,211 ,81 הרוסמ -- ףָאהנװיל ,.ז ,ןינַײרט

 ,203 דיל == ײמָאלָאק ,הרׂש ,רעטסײףס

 ,59 10 ןמיס -- ("ןיב, רק"ז) ענליװ ,.ש ,שטיװַאי

4, 98, 166, 225, 
 ,218 ,110 ןמיס ,66 ,28 ץיװ -- קציול ,.װ ,ןָאזלעקוי

 45 ץיװ -- קסירט ,קעטָאילביב עשידִיי

 ,254 ןמיס -- ײמָאלָאק ,.ט ,הֿפי

 ,92 דיל -- ענלָאק ,השמ ,ןהַּכ

 ,29 הרוסמ -- גרעבמעל ,דיװָד ,ץֵּכ
 ,58 הרוסמ -- ענישטשיוקרַאש ,דיװָד ,ץֵּנ

 ,234 הרוסמ -- שטיװָאלינוד ,.א ,ןיקַײכ

 25 ץיװ -- עיליא ,.נ ,ןיקַײכ

 ,115 דיל -- ענדָארג ,הקֿביר ,יקסנעבַאל*

 ,182 ,169 ,134 ,70 ,66 ןמיס -- ענליװ ,.א ,ןַאמרעטָאל

 ,270 ,267 ,251 ,21ג ,1

 ,9 ליּפשײםירוּפ --- עקסָאלָאװ-עװערעט ,,מ ,םַאטגנַאל*

 241 ןמיס 24 ,23 ,20 הרוסמ -- ןישרעבעש ,.ל ,סַאל

 ,179 ,174 ,17 דיל --- ודָארבדָאּפ ,רּתסא ,ּפַאל*

 .103 דיל --- זדָארבדָאּפ ,ןויצ-ןב ,ּפַאל*

 ,195 דיל -- זדָארבדָאּפ ,ץרּפ ,ּפַאל*

 ,57 ,3/ ,32 ,29 ,14 ,4 דיל -- זדָארבוַאּפ ,לחר ,ּפַאל+

5, 150, 

 ,147 ,107 ,63 ,61 דיל -- זודָארבדָאּפ ,םייח ,יקסװעינול

 ,210 ,171 ,113 ,21 ןמיס .68 ,61 ץיװ .,195 ,1
7, (287, 

 .15 הׂשעמ -- ענװָאר ,,ל ,קינצול

 ,117 דיל -- ֿביֿבָא-לּת ,לחר ,עירול

 ,270 ,213 ,169 ןמיס ,177 דיל == שזדָאל ,.נ ,דניקסעביל

 ,245 ,244 ,192 ,70 ,21 ,12 ןמיס -- קסניּפ ,.ד ,ןאמרעביל

 ,122 ,126 דיל -- עשרַאװ ,,ז ,זָארעמַאק ,ןוא ,,ב ,רעֿפַײל

 ,198 דיל --- זדָארבדַאּפ ,רּתסא ,ּפַאל ,ןוא ,ןויצ-ןב ,רעֿפַײל

 ,69 ,59 ,40 ,17 ץיױװ -- עשרַאװ ,ןויצ:ןב ,םיובנעטכיל

 ,33 ץיוו -- קעװאלצָאלװ ,לאומש ,ןײטשנעטכיל

 ,27 הרוסמ -- קָאטסילַאיב ,לאכימ ,ץישֿפיל=

 .115 דיל -- לָאקס ,.א ,וועל
 ,74 ,3/ ןמיס -- קצנילּפ ,,י ,וועל

 ,51 ץיוו == ֿביֿבָאילּת ,ז ,ןיוועל

 ,277 ןמיס -- קינָאס ,וא ,רענרעל*

 ,127 דיל == םעלעכ ,השמ ,רערעל

 ,80 ,79 ,29 ,14 ,1 ןמיס -- עזערעביווטראק ,.ז ,רוזַאמ

8, 261, 4216 

 255 רעלמַאז

 50 ץיװ .,123 ,122 ,40 הרוסמ -- שוזָאל ,ֿבקעי ,קַאלמַאמ

 ,97 ,90 ,85 ןמיס -- ץיוװָאקשזרָאג ,יש ,שטיווָארָאמ

8, 1711, 208, 213, 217, 256. 

 4,113 דיל -- ענליוו ,ֿבדנימע ,ןילָאגרַאמ

 ,81 ןמיס

 ,18 דיל -- ענליװ ,הרוּפצ ,ןילָאגרַאמ

 ,147 דיל --- זדָארבדָאּפ ,לרעב ,ווָאנירַאמ*

 44 הֹׂשֹעמ -- קינָאס ,לדנעמ ,ץירָאמ*

 ,54 ,15 הרוסמ ---  ַארטַאיּפ ,ןתנ ,קרַאמ

 2323 ןמיס .0

 ,3 הֵׂשעמ -- קינָאס ,שרעה-לאומש ,,רענזַײמ*

 74 ,49 ץיו -- ענוװָאק ,יקסוָאקײלימ

 .184 דיל -- שטיטװזָא ,,ט ,ןײטשלימ

 ,224 ,213 ,210 ןמיס -- ענליוו ,.ר ,רעצלעמ

 ,192 ,188 דיל -- שזדָאל ,,ד ,זױהַײנ

 ,266 ,213 ,180 ,86 ,61 ,55 ןמיס -- ענוװָאק ,,א ,שטיוועצינ

 ,1232 דיל --- זיוושענ ,רּתסא ,ןינָאס*

 ,55 דיל -- רָאימ ,והילא ,קיװַאנסָאס

 ,85 ,83 ,82 הרוסמ -- וועטסָאּפ ,ןועמש ,יקסריווס

 ,124 הרוסמ -- שטיוָאלינוד ,המלש ,ןילדרעווס

 ,214 ,85 ןמיס -- ווָאקַאמ ,יח ,ץינלָאטס

 ,157 דיל -- זדָארבדָאּפ ,עינעה ,ןָאסרעדיס*

 .17 ,13 השעמ ,170 ,21 דיל -- םעדָאר ,לארׂשי ,רעס

 ,122 ,20 ןמיס

 ,119 ,114 ןמיס -- קינָאס ,השמ ,(שוברעדעֿפ) רעברעס*

0, 283, 

 ,156 דיל =- קָאטסילַאיב ,.מ ,ערַאקס*

 410 הׂשעמ

 ,64 5 ץיוו

 ,22 ץיוו -- ענטוק ,השמ ,גרעבלע

 ,41 ןמיס -- עלָאקס ,.י ,ןײטשּפע

 ,102 ,91 הרוסמ -- עקָאסיוו ,האל ,ןײטשּפע

 ,95 ,86 הרוסמ -- עקָאסיװ ,עכענ ,ןײטשּפע

 ,191 דיל -- עשרַאו ,השמ ,ךילרע

 ,88 ,33 ,32 ,9 הרוסמ -- ענעמשַא ,הקֿביר ,ךיליע

 ,180 ,156 ,100 ,18 ,5 ןמיס -- קינָאס ,יש ,ךילרע*

5, 231, 305. 

 .146 ןמיס =- (קסירב) ןיובָאק ,.5 ,ןיוװצֿפ

 ,123 ,108 דיל -- קסירב ,.ר ,ןיווַאּפ

 ,2 ץיוו -- קָארט ,,י ,שטיװָאּפַאטָאּפ

 24 השֹעמ -- ענליװ ,.ה ,יקסנימָאדורַאּפ

 ,122 דיל -- ווָאטַאכלעב ,לאומש ,יקסיוָאלדוּפ

 .52 דיל -- ענליוו ,הווח ,רענזיופ*

 .72 ץיוו -- עקשטעטסערעב ,דיווד ,קינלַאכוּפ

 200 ,45 ,16 ,14 ,4 דיל --ודָארבדָאּפ ,רּתסא ,קינשַאטפ*

 ,5/ ץיװ -- עשראװ ,,מ ,יקסװָאקרטָאיּפ

 .141 ןמיס .,35 הרוסמ -- עשראװ ,ךענעה ,עקשורטעיּפ

 ,24 ,11 ,8 ןמיס -- (י"א ,הינתנ) קינָאס ,ןושרג ,עּפיּפ

1 414 119, 120, 124, 150, 185, 239, 249, 283, 

23, 
 ,111 ,100 ,33 ,18 ,5 ,2 ןמיס -- קינָאס ,השמ ,עּפיּפ

4305 ,281 ,265 ,263 ,180 ,115 ,169 ,166 ,156 2 
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 ,8 ,6 הרוסמ == (י"א ,אבס-רֿפּכ) קינָאס ,רזוע ,עפיּפ

 ,19 ץיו 104 ,87 ,65 ,64 ,62 ,62 61 60 0

 277 ןמיס .1 ליּפש.םירוּפ .41 ,22 22 1

 ,18 ,8 ,4 ,3הׂשעמ -- ענליוװ) (קינָאס ,לװנַײז.לאומש ,עּפיּפ

 ,65 ,64 ,623 ,62 ,61 ,60 ;20 ,12 הרוסמ ,266 3

 ,38 ,31 ,23 ,20 ץיװ ,126 ,112 ,101 ,98 ,7 4

 ,3 ןמיס .16 ,15 ,9 ,8 ,4 ,3 ליּפשיםיווּפ 7

3 63, 98 101, 102, 126, 139, 147, 157, 166, 

7 180, 181, 182, 184, 1817, 196, 204, 224, 226, 

5, 253, 212, 274, 4282 288, 289, 291, 294, 295, 

0 2022, 102, 306, 307, 313, 316, 317, 
 ,100 ,84 הרוסמ -- ןאשזור ,,ב ,ָאקטָאלּפ

 ,129 הרוסמ -- עקָאסיװ ,רעזַײל ,ץַאלּפ

 ,13 ליּפש.םירוּפ -- װָאקַאמ ,רעסלַא ,גרעבלעפ*

 ,30 ץיװ .143 דיל -- עצוװָאנסָאס ,ֿבקעי ,טכירגרעּפ

 202 ןמיס ,28 ,21 ,26 הרוסמ -- קָאטסילַאיב ,,י ,עירוֿפ
 ,180 ,165 ,142 ,14 ןמיס -- קסניּפ ,לסינ ,ןאמרוֿפ

5, 199, 222, 260, 213, 
 .1 ץיװ -- קַאבולג ,עציא-שריה ,לגײֿפ*

 ,175 ,64 דיל == זודָארבדָאּפ ,םײח ,ןַײֿפ

 ,20 דיל -- זדָארבדָאּפ ,לשַאר ,ןַײֿפ*

 ,213 ןמיס -- קצירָאּפ ,.ה ,לעקניֿפ

 ,100 ,89 ,74 ,21 ,19 דיל =- עֹװָאגיװסָאר ,השמ ,שיֿפ

 ,311 ןמיס .106 ,5

 ,224 ןמיס -- קינָאס ,הּכלמ ,רעדלעֿפ*

 ,124 דיל -- קציול ,לאוש ,ןַאמדרעֿפ

 148 ,122 ,41 ,12 ,9 ןמיס -- שטַײב ,,י ,ךַײרַײרֿפ

0, 195, 213, 232, 245, 257, 264, 212, 285, 

 116 ,46 הרוסמ -- ןילבול ,הּכלמ ,ןאמרעקוצ

 ,46 ,27 ןמיס --- שטיװָאלינוד ,,ב ,ןילטַײצ

 ,13 דיל -- ץנַאס-ַײנ ,,ל ,ןאמרעמיצ

 .42 הרוסמ -- קלאװּוס ,רזעילא ,יקצעלַאק
 ,18 ץיװ -- עװָארעלקַאב ,.וו ,יקסנימַאק

 ,82 ,55 19 ,4 ןמיס -- עװָארעלקַאב .י ,יקסנימאק

5, 111, 130, 143, 144, 155, 169, 180, 159, 

8, 4301 

 --שטיװָאלינוד ,האל ,יקצָארט ,ןוא ,ענײש ,שטיװָאקנימאק

 ,57 ,56 ,52 הרוסמ

 ,600 דיל -- עשיַאװ ,,ב ,רעֿפַײל ,ןוא ,,ב ,זָארעמצק
 10 הרוסמ -- ץינעשזָאק ,,מ ,ןָאק

 ,162 דיל -- ענליוו ,השמ ,רָאטנַאק

 4121 דיל -- עשרַאװ ,,ד ,רענאק

 ,213 ,134 ,104 ןמיס -- ענישטשילזָאק ,.ב ,יקסװָאסָאק

4, 240, 

 471 ץיװ -- ןיקצָאּפָאס ,.י ,יקסװָאסָאק
 411 דיל -- עקנַאימַאק ,.י ,יקסװָאסָאק

 ,116 ,111 ,45 ןמיס .154 דיל -- ענול ,הרׂש ,ןַאלּפַאק

 הרוסמ .105 ,73 דיל -- לטעשז ,ןימינב ,יקסנילּפַאק

 4180 ,141 ןמיס 427 ץיױו ,1

 ,46 ,21 ןמיס .6 ץיװ--טשטיװָאלינוד ,יכדרמ ,שטיװָאילעּפָאק

 ױעלמ אז ןוֿפ המישסּר

 ,84 דיל -- םינָאלס ,,ש ,ווירב ,ןוא ,שריה ,ץטק

 ,169 ,54 ,24 ,12 ןמיס -- קָאטסילַאיב ,,מ ,קַאיצָאק

0, 4212 

 ,265 ,111 ןמיס -- קינָאס ,'ילא ,רעכַאמנצָאק*
 .54 ץיוו -- עיוויא ,,מ ,רעצשָאק

 ,186 ,144 דיל --- זדָארבדָאּפ ,לויא ,קאבלוק*

 440 ןמיס .9 ,8 ,4 ,2 ץיװ -- ענליװ ,והילא ,סעקלוק

 ,97 הרוסמ -- עקָאסיװ ,עדלעז ,רעינשוק

 410 ץיװ -- ענדָארג ,םהרֿבא ,יחמיק*

 ,16 ןמיס --- ןישעזדעמ ,עירָאטַאנאס-רעדניק

4, 245. 

 ,3 ליּפש:םירוּפ -- עלקיד ,רעדנעס ,רענשריק*

 ,310 ןמיס -- ןיבול ,.װ ,יקסװָאדָאלק

 ,51 ,49 הרוסמ -- רימדול ,תהק ,רעגילק

 ,159 ,121 ,117 ,86 ,58 ןמיס -- ײמָאלָאק ,ךלמ ,ןיילק*

3 2113, 215, 241, 292, 

 ,36 הרוסמ -- עקָארק ,ףלָאװ ,רערעלק

 490 דיל -- ענבַאװדעי ,והילא ,יקצעיװַארק

 .6 הׂשעמ -- ץינעמערק ,לרעב ,ץנַארק

 ,240 ןמיס --  שטשידָארָאה ,,י ,קישטשליסטרק

 ,2 ,1 ליּפש-םירוּפ -- ץנאס-ַײנ ,.ב ,י ,עצינירק*

 4114 דיל -- ענלָאק ,ףסוי ,ןײטשנעלערק

 ,16 ליּפש-םיריּפ --- (גנידַײרג) קידיר ,,ב ,בַאר*

 ,211 ,196 ,158 ,87 ,40 ןמיס -- קינָאס ,לרעב ,ךאבַאר

3 242, 421 

 ,29 הרוסמ -- ענעשזורּפ ,לקנעי ,שטיװָאגַאר

 .4/ ץיוו -- ענוװָאק ,.ש ,רעלעגָאר
 ,152 דיל -- ענדָארג ,לקַײח ,יקסריגַאר*

 ,85 דיל -- שזדָאל ,רזעילא ,יקסמָאדַאר*

 ,13 הׂשעמ -- עגיר ,.מ ,קצדָאר

 ,245 ריל -- ןילבול ,,מ ,גרעבנזָאר

 178 דיל -- ענליװ ,עטיא ,שטיװעזָאר*

 ,106 ,100 ,56 ןמיס -- עלָאגעשַײמ ,(ױרֿפ) ,יקסנַאשזָאר*

0, 197, 208, 268, 276, 297, 298, 

 ,169 ןמיס -- קינָאפ ,.5 ,טָאר+

 ,221 ןמיס -- ענליװ ,רעזײל ,ןַאר

 ,40 ןמיס ,52 ,/ ץיװ -- ענליװ ,קחצי ,טרָאּפַאּפַאר

 ,148 ,138 ,121 ,58 דיל -- זדָארבדַאּפ ,לחר ,יקצינדור*

 ,27 דיל -- זודָא-בדָאּפ ,ענײש ,יקצינדור*

 ,26 ןמיס -- עװעכעב ,.מ ,רעדיר

 ,38 ןמיס -- ליוק ,טרעבלַא ,ןעװיר

 ,127 ריל -- װעשטשרָאב ,המלש ,לעבַײר

 .169 ,119 ,112 דיל == ןיובָאק ,לארׂשי ,קינזער

 219 דיל -- עוערעבייטרַאק ,.י ,קינזער

 ,109 הרוסמ -- ענול ,יכדרמ ,יקסנַאילּפער

 ,140 ןמיס -- װעטיק ,,י ,רענטַאש

 ,158 דיל -- זדָארבדָאּפ ,.י ,ַָאריּפַאש*

 ,151 ,107 ,63 ,61 ריל --- ודָארבדָאּפ ,סחנּפ ,ָאריּפַאש*

 ,105 דיל -- קָאדערַאװאנ ,חסּפ ,טאלרַאש*

 ,123 הרוסמ -- ענישטשיוקרַאש ,ןתנ ,בוש*

22 26 



 ןוֿפ המישר

 הרוסמ 50 ,48 42 ,41 דיל -- סָאי ,קיציא ,ץרַאװש
 42 ץיװ .27 ,4

 .5 הרוסמ -- דָארב ,עשוהי ,ץרַאװש
 ,23 הׂשעמ -- ירטס ,ףסוי ,ץרַאװש*
 ,101 הרוסמ .101 דיל -- שזדָאל ,בײל ,גרעבצרַאװש

 ,213 ,207 ,168 ,125 ,40 ,24 ןמיס ,119 6
 43 דיל -- קַאטסילַאיב ,חרז ,ץעווש
 4111 דיל -- זדיװ ,.א ,ןאמלוש

 ,219 ,216 ,213 ,90 ןמיס -- דָארבמיכָארט ,.א ,רעטסוש
4 

 ,178 ,140 ,53 ,52 ,26 ,2 דיל -- ענליװ ,הרׂש ,רעטסוש
 ,164 ,163 ,97 ,75 דיל -- עשממָאל ,לאימחרי ,ןַאמגַײטש

 ,166 ,134 ,109 ,98 ,7/8 ,600 ןמיס .,22 הריסמ .3

3, 195, 213, 296 

 ,54 הרוסמ -- ץיװעדַאר ,םייח ,רעיטש*

 14 ץיװ -- ענליװ ,קיזַײא ,גנילרעטש

 ,44 הרוסמ -- ײמָאלָאק ,.י ,ןרעטש

 291 רעלמַאז

 ,60 ,46 ץיװ 51 דיל -- ץלעב ,קיציא ,גרעבנרעטש
 ,5 הרוסמ -- (גרעבמעל) ינעשינז ,המלש ,רעביש

 ,56 דיל -- זדָארבדָאּפ ,עינעה ,ןָאסרעדיש*

 ,1 הרוסמ --- זדָארבדָאּפ ,ףסוי ,ןָאטרעדיש

 ,5 הֵׂשעמ -- ודָארבוָאּפ ,עסעּפ ,ןָאסרעריש*

 ,141 דיל -- זדָאובזָאּפ ,ךורב ,סעלטייש*

 ,7 הרוסמ -- עצװָאלדיש ,והירכז ,ןַײש*

 ,222 ,213 ,169 ,65 ןמיס -- רימדול ,,מ ,רעלקומש

 ,48 הרוסמ --- רודמַא ,-כׂששי ,דימש*

 ,36 ץיװ -- עלעשזָאכ ,קילעז ,רעװָאדאינש

 ,1909 דיל -- ענװָאק ,.א ,רעדַײנש

 ,217 ,213 ,169 ןמיס -- קָאבולג ,,ח ,רעקנעש
 4239 ,3 ץיוו === (ענדָארג) ֿביָֿא-לּת ,םִייח ,ןיקסעש

 ,218 ,213 ,1234 ,133 ןמיס

 ,11 ליּפשיםירוּפ --- ײמָאלָאק ,לסָאי ,סּפעש*

 ,49 הרוסמ -- רימדול ,דיװד ,ץ"ש

 ,158 ןמיס -- שטימלָאט ,,א ,רעבַײרש
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